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 ןטימ לגניא א טניואוועג טָאה קרָאיוינ טָאטש רעסיורג רעד ןיא
 .לרעב ןעמָאנ

 רעד טימ ךיילג ןּפָאלש ןגייל לָאמ ץלא םיא טגעלפ ץעמַאמ ןייז
 ךיוא ףָאלש ןופ ךיז ןּפַאכוצפיוא עבט ַא טאהעג טָאה לרעב לייוו ,ןוז
 .ןוז רעד טיסרי=

 -יוב יד רעטמניה ןטלַאהַאב ךיז טָאה ןוז יד יו דלַאב ,רעבירעד
 ןעמ טָאה ,למיה ןופ דנַאר םייב ןרעיומ עכיוה יד רעטניה רעדָא ,רעמ
 .ןיירא םעב ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיוא ןעלרעב

 ענייז זא ןפָארטעג יוזא ךיז טָאה ,טכַאנרַאפ תבש ַא ,לָאמנייא
 ןעלרעב טָאה ןעמ ןוא זיוה ןיא טסעג ךס א טַאהעג ןבָאה עמַאמ-עטַאט
 ,םיירפרעד רעייז ךיז טָאה לרעב .טייצ ןיא ןפָאלש ןנייל טנַאקעג טינ
 -רעליטש רע זיא .ירפ ןפָאלש ןייג וצ טַאהעג טנייפ טָאה רע לייוו
 ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד .ןליּפש ךיז סַאנ ןיא סיורא םייה
 .רעטסניפ טוג ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו ןסיורדניא ןעוועג רע זיא

 .םורא ךיז טקוק ןוא זיוה ןייז ןופ פערט ד ףיוא יוזא רֶע םציז
 ףיוא ןּפמָאל יד ןיא ךעלרעייפ ךיז ןדניצ סע יו םיצולּפ רע טעזרעד
 סע טָאה רע יו יוזא .ןיילא ךיז ןופ ןָא ךיז ןדניצ ייז .םעּפולס יד
 ךיז ןעמונעג ןוא טרעדנואוואב סע רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג
 ,ןּפמָאל עקיטכיל יד ףיוא ןקוקנייא

 רע טערומשזרַאפ ,ךעלרעייפ יד םורא דָאר א טרעוו עס ,רע טעז
 ןלַארטש ךס א ןעיצסיוא ךיז ןעמענ סע רע טעזרעד ,ןגיוא יד לסיבא
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 רָאנ ןוא ערעגנעל ךָאנ ןוא ,עצרוק ןוא ,עגנאל -- ךעלרעייפ יד ןופ
 ךיז טָאה .ןרילַאק ענעדישרַאפ ןיא ןענייז ןלַארטש יד ןוא .עקניצרוק
 .ןליּפש ייז טימ ךיז ןעמונעגנ ןוא טיירפרעד רעייז לרעב

 יד וצ ןדנובעגוצ ייז ןוא ןלַארטש עגנַאל יד ןעמונעג טָאה רע
 ךַאנרעד .ייז ןופ טייק עגנַאל רָאנ ַא טכַאמעג ןוא ,ערעגנעל ךָאנ
 טימ ךיז ןוא ןלַארטש ערענעלק ןוא ערעצרוק יד ןעמונענ רע טָאה
 .טליּפשעג ךיוא ייז

 טלַאפ ?ייז ןופ ןעמ טכַאמ סָאװ :טכַארט ןוא יוזא לרעב טציז
 ןוא ."רעטייל ַא ןכַאמ רָאנ ךיא לעװ טָא; :קנאדעג ַא ןייא םיא
 -ניירא טָאה רע .טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה דלַאב ץקַאט
 ןלַארטש ץגנַאל יד ןופ טימרעדניא ןלַארטש עצרוק יד ןטכָאלפעג
 -ּפערט טכַאמעג ןוא ,ןטייז עדייב ןופ ץעגנַאל יד ,ןטימניא עצרוק יד
 ףיוא ןעמונעג רע טָאה -- רעטייל ַא ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ןוא ךעל
 .ןרעטעלק םיא

 ןיוש טָאה רע זיב ,טרעמעלקעג ןוא טרעטעלקעג יוזא רע טָאה
 ןרָאװענ ןענייז למיה ןיא ןרעטש יד .דרע רעד ףיוא ןעזעג טינרָאג
 .עסיורג א רָאג ,רָאג --- הנבל יד ןוא .רעסערג ןוא רעסערג לָאמַא סָאװ
 ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג ןלעּפעג קרַאטש רעייז ןעלרעב סע זיא
 ןוא רעטייל ץיּפש ןפיוא ןעמוקעג זיא רע זיב ,רעכעה ךָאנ ןרעטעלק
 ךיז רע טָאה .טאהעג טינ ןּפמָאל יד ןופ ןלַארטש ןייק רעמ ןיוש טָאה
 -כַארט ןעמונעג ןוא רעטייל ןופ לּפַאטש ןטסכעה ןפיוא טצעזענקעווא
 ןיא ןייא ךיז טקוק ןוא יוזא רע טציז ?רעטייוו ןעמ טוט סָאװ :ןט
 יד לסיבא רע טערומשזרַאפ .הנבל רעד ןיא ןייא ךיז טקוק ,ןרעטש יד
 ןוא ןרעטש יד ןופ ןלַארטש ןעיצ ךיז ןעמענ סע טשרע -- ןגיוא
 ןטעברא ןעמ ןעק טציא !טוג יא :לרעב טכַארט .הנבל רעד ןופ
 -רעטנוא שזַא זיא רע זא ,טיירפרעד קראטש יוזא ךיז טָאה רע!רעטייוו
 ןופ ןלאפעגרעטנורא טינ ריש זיא ןוא לּפערט ןייז ףיוא ןעגנורּפשעג
 ןלַארטש-הנבל ןטכעלפ ןָאמעג םענ ַא ךיילנ ךיז טָאה רע .רעטייל
 ףיוא ןוא ,רעטייל ןייז וצ ןדנובענוצ טונ ייז ןוא ןלַארטש-ןרעמש טימ
 .הנבל רעד וצ ךיילג ןרעטעלק ןעמונעג רע טָאה רעטייל םעיינ םעד

 -עג זיא הנבל יד ןוא .רעכעה ןוא רעכעה ןעגנַאגעג רע זיא יוזא
 :ןעיירשעג טרעהרעד רע טָאה םיצולּפ .רעקיטכיל ןוא רעסערג ןרָאװ
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 רע זיא טָא !ָאד דלַאב ןיוש רע זיא טָא !טוג ןיוש םיא ןעעז רימ
 "!ָאד ןיוש

 ןופ לּפערט ןטצעל םעד ףיוא ןיוש זיא רע זַא ןעזרעד טָאה לרעב
 .הנבל רעד ייב ךיילנ ןיוש זיא רע זַא ןוא ,ךיוא רעטייל םעיינ ןייז
 -רעטמנורא טינ ריש זיא ןוא ןעיירשעג יד רַאפ ןקָארשרעד ךיז רע טָאה
 ןטלַאה טנעה עקרַאטש יוװ טליפרעד רע טָאה ךיילנ רעבָא .ןלַאּפעג
 רעטנורא םיא ןעמענ ייז טרעקרַאפ .ןלַאפ טינ םיא ןזָאל ןוא וצ םיא
 .קעװַא םיא ןלעטש ןוא רעטייל ןופ

 םורא ןעייטש סע :רע טעז .ןקוקמורא ןעמונענ לרעב ךיז טָאה
 ,ענדָאמ עכלעזַא עלַא -- רעדניק ךס א ןוא ענעסקַאוורעד ךס א םיא
 ץעכיילב עכלעזא :ןעזעג טינ ןשטנעמ עכלעזַא לָאמנייק ךָאנ טָאה רע
 ,עכעלנירג ייז ייב ןענייז ןניוא יד ןוא ןּפיל עכעליולב טימ רע'מינּפ
 ןוא ,עסיורג-קיזיר ייז ןופ ךס ַא -- ןשטנעמ יד .ןירג-ךעליולב רעדָא
 ןעזעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ךעלקילרַאק יוװ ,עקניניילק רָאנ -- ךס ַא
 .םיוואומ יד ןיא

 וצ ףיורא זיא סָאװ שטנעמ רעשידרע רעטשרע רעד זיא רע, --
 .טלמוטעג םיא םורא ןשטנעמ יד ןבָאה ."!דנַאליהנבל ןיא זדנוא
 רעדניק ןביוהעג ןוא ,טּפוטשענ ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה ,"!טזָאל ,טזָאל,
 "!זדנוא טזָאל !ןעז עלַא םיא ןליוו רימ , ,ןעלסקַא יד ףיוא
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 דַארַאּפ ןסיורג ַא טכאמעג ןעלרעב ראפ ןבָאה ןשטנעמ-הנבל יד
 ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא .דנַאל-הנבל סָאד ןזייוו טריפעגמורא םיא ןוא
 ןָא ןוא דרעפ ןָא סננַאװ ענעלַאטעמ עכלעזא ןיא טצעזעגניירא ךיז
 ןסיורג ,ןסיורג א ףיוא רעזייוו ַא ןָאטעג יירד ַא ןבָאה ייז .ןרָאטָאמ
 ךיז ןעמונעג ןוא ןביוהענפיוא ךיילנ ךיז ןבָאה םנגָאװ יד ןוא ,רענייז
 .רעצעלּפ ענעדישראפ וצ ןטפולרעדניא ןנַארט

 רעד סע טרָאפ יוזא יו, :םנערפ רע ןוא לרעב ךיז טרעדנואוו
 רע טָאה ,ליבָאמָאטױא ןַא ייב יו ,ןישזדניא ןייק זַא .דרעפ ןָא ןגָאװ
 דנַאל-הנבל ןיא זַא ,טרעלקרעד םיא ןשטנעמ-הנבל יד ןבָאה "?טינ
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 .םנגָאװ יד ןופ לַאטעמ םעד טיצ סָאװ טענגנַאמ ןימ אזא ןַארַאפ זיא
 ןקיזָאד םעד טימ סעיצנַאטס ענעדישראפ ןַארַאפ ןענייז דנַאל ןרעביא
 עכלעזַא ךס א ןופ ןוא רעגייז ןסיורג םעד ןופ סרעזייוו יד .טענגַאמ
 ענעדישראפ טימ ןדנוברַאפ ןענייז רעצעלּפ ענעדישראפ ןיא סרעגייז
 יירד ַא ןעמ טוט ,ץַאלּפ ןסיוועג ַא וצ ןרָאפ ליוו עמ זַא .סעיצנאטס

 ,ץַאלּפ םענעי ןופ עיצנַאטס ַא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ רעזייוו ַאזַא
 ."ןגָאװ םעד טיצ רע ןוא טעננַאמ םעד סיורא ץיצנַאטס יד טקיש

 וצ ,ןלָאט יד ןוא גרעב יד וצ טריפעגמורא ןעלרעב ןעמ טָאה יוזא
 .לגיופ ןוא תויח טימ לופ ןענייז רעדלעוו יד .רעדלעוו ןוא ןכיימ
 -ָאָאז ןיא וליפַא .תויח יד ןענייז ןשינעפעשאב ץענדָאמ עכלעזַא סעּפע
 עגנַאל טימ תויח :ןעזעג טינ עכלעזַא רע טָאה ןטרָאג ןשינַאל
 ערעדנַא .ןקע עגנַאל ,עגנַאל ןוא ךעלעּפעק עקניניילק ןוא רעזדלעה
 טַאהעג ןבָאה תויח עקינייא .סיפ עבָארג עצרוק ןוא ּפעק עקיזיר טימ
 לרעב טָאה שיפ ןוא .סיפ ליפ יוזא לָאמ ייווצ טקנוּפ ןוא ּפעק ךס ַא

 -םיוא ןבָאה סָאװ שיפ ןוא ,םיפ טימ שיפ ןוא ,ןגיוא ךס ַא טימ ןעזעג
 .ןרעטש יו ןעזעג

 סע ןוא ,זייא ןופ ןעוועג סנטסיימ ןענייז דלַאװ ןיא רעמיוב יד
 -זייא , יו טלאק ןוא סעקרעקוצ יו סיז ,ןטכורפ:זייא ייז ףיוא ןסקַאוו
 ןפא ןוא ,רעטעלב ענרעבליז ןבָאה סעטסוק ןוא רעמיוב ךס א ."םירק
 ןעיירד הנבל רעד םורא .סנניובנגער עסיורג קידנעמש ךיז ןעעז למיה
 -עלק ןוא ערעסערג ךָאנ ןוא עסיורנ עכלעזַא ןרעטש ענעדישראפ ךיז
 טרָאד טייג טייצ יד ןוא .עיולב ןוא עטיור ןוא ענירג ןוא עלעג ,ערענ
 רענייז ןכָאנ ,דרע רעד ףיוא זדנוא ייב יו טינ רָאג ,שרעדנַא ייברַאפ
 -נַאנ א זדנוא ייב יו ץעגנַאל קידלַאװנ טרָאד ןענייז ןע'העש יד .ךָאנ
 ךָאנ ,לעג זיא העש רעדנא ןא ,טיור טרָאד זיא העש ןייא .נָאט רעצ

 .יולב רעדָא .טעלאיוו רעדָא ,ןירנ -- העש רעדנא ןַא
 סָאד ןעוו :ןע'העש ענעי ןיא ןשטנעמ יד סיוא ןקוק ענדָאמ ןוא

 -- ןירג זיא'ס ןעוו ;ךעלטיור סיוא ןשטנעמ יד ןעעז .טיור זיא טכיל
 ןקוק -- טעלָאװ רעדָא ,לעג זיא העש יד ןעוו ;ךעלנירנ ייז ןענייז
 .העש רעד ןופ רילָאק רעד יוו סיוא ןשטנעמ-הנבל יד

 רעלענ רעד ןיא .ןשטנעמ יד ןּפָאלש טכיל רעיולב רעד ןיא
 מכיל סָאד ןעוו .קיטשירפ ןסע ןוא ןָא ךיז ןעוט .ףיוא ייז ןעייטש טכיל
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 .קיטימ ייז ןסע ךָאנרעד ןוא ייז ןטעברא -- לעג-קידלָאג טרעוו
 םע ןעוו ןוא ,טעברא רעד ןופ ץלַא ןעור טכיל רענירג רעד ןיא

 ןוא סָאידַאר יד ןָא ןלעטש ייז .ךיז ייז ןלייוורַאפ -- טעלַאװ טרעוו
 יז ןליו :ןרעטש עסיורג ענעדישראפ ןופ קיזומ רעד וצ וצ ךיז ןרעה
 -םרַאמ רעד ףיוא ָאידַאר יד ןָא ייז ןלעטש --- סרַאמ ןופ קיזומ יד ןרעה
 יד ןָא ייז ןלעטש --- רעטיּפוי ןופ קיזומ יד ןרעה ייז ןליוו .עיצנַאטס
 ,ךיוה ןוא קרַאטש זיא קיזומ יד ןוא .עיצנַאטס-רעטיּפוי ףיוא ָאידַאר
 .םייקסטוג ןופ שזַא ךיז טייגעצ ץרַאה סָאד זַא ,םיז יוזא ךָאד ןוא

 ןגיוא יד ןוא .טפַאגעג ןוא םורא ץלַא ףיוא טקוקעג טָאה לרעב
 .רעדנואוו סיורג ןופ ןרָאװעג רעסערג ןוא רענעּפָא ץלַא ןענייז םיא ייב

 :ןשטנעמ-הנבל יד םיא ןגערפ
 זיא ?דנאל-הנבל ןיא זדנוא ייב סעּפע ריד סע טלעפעג יו ,ונ, --

 "?דרע רעד ףיוא ךייא ייב יו יוזא סע
 דנוא ייב יוװ ןענייז ןכַאז קינייװ רעייז , ,לרעב טנָאז ."ןיינ, --

 ןענייז ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז רעזדנוא ןיא תויח יד וליפא .דרע רעד ףיוא
 יד ןוא .טינ ךיוא ןשטנעמ יד ןוא .ךייא ייב יו עכלעזא טינ ךיוא
 ןטכורפ יד ןוא ;רעמעלב ענרעבליז ןייק טינ זדנוא ייב ןבָאה רעמיוב
 .?ןטסַאק-זייא ןיא ייז טלַאה עמ ןדייס ,עטלַאק ןייק טינ ןענייז

 ייב סיוא ץלַא טקוק יוזא יו .עלעגניא ,זדנוא עשזינָאז ,ונ, --
 .ןַאמ רעקיזיר רעסיורג א ןָא ךיז טפור -- "?דרע רעד ףיוא ךייא

 ןציּפש יד ףיוא ךיז טלעטש ּפָאק םעד םיא וצ לרעב ףיוא טביוה
 ןעק ךיא רעבָא ןגָאז וצ יוזא יו טינ םייוו ךיא , :טגָאז ןוא רעגניפ
 ."ןזייוו ךייא ךיא לעוװ ,ברַאפ ןוא ריּפַאּפ רימ טיג .ןלָאמ ןוא ןענעכייצ

 ףיוא זא ,ןגָאז ןוא ןעלוָאמ ענרעבליז וצ דלאב םיא ייז ןגָארמ
 תויח עשידרע יד טנכייצעג ייז ראפ לרעב טָאה .ןעמ טנכייצ םעד
 טימ רעמיוב יד ןלָאמעג ייז רַאפ טָאה רע ןוא .ןשטמנעמ ןוא לגייפ ןוא
 | .יורג ןוא ןיורב ןוא ןירנ ןופ ןברַאפ עכעלריטַאנ ערעייז

 -םיוא ייז טָאה סע ןוא טרעדנואוועגנ ןשטנעמ-הנבל יד ךיז ןבָאה
 .שימָאק רעייז טקוקעג

 תויח ערעייא ןופ רעדליב ןלָאמ ךיוא ריא טנעק , :לרעב טנערּפ
 "?דנַאל-הנבל ןיא ךייא ייב רעצעלּפ ענייש עלַא ןופ ןוא ,לגייפ ןוא

 ןוא ןאמ רעכיוה רעד ןָא ךיז טּפור "!ןלָאמ רימ ןענעק רעכיז, --
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 א עקַאט ןבָאה רימ ןוא , ,לכיימש ןטיירב ַאזַא טימ ךיז טלכיימשעצ
 "?הנתמ א רעדליב רַאּפ א טסליוו .דנַאל רעזדנוא ןופ רעדליב ךס

 עקַאט בָאה ךיא , .קרַאטש לרעב ךיז טיירפרעד "!ָאי ,ָאי, --
 - .* רפ א ןבענ רימ םעוו ריא .הנבל רעד ןופ רעדליב ביל רעיײז

 ,ןאמ רעד ךיז טכַאלעצ "!ןגָארטרַאפ רָאנ טסנעק וד ליפיוו, ---
 ףיוא ןלָאמענ ,רעדליב עכעלטע ןעלרעב רע טגנערב דלַאב עקַאט ןוא
 .ןעלווָאט ענרעבליז

3 

 ךיז לָאמאמימ טָאה לרעב זיב ,טייצ לקיטש ַא קעווא זיא יוזא
 .עמַאמ-עטַאמ ךַאנ טקנעברַאפ קרַאטש

 ןיוש ליוו ךיא  :םיא םורא ןשטנעמ יד וצ לָאמנייא רֶע טגָאז
 ןלעוו ייז ןוא טעּפש ןיוש זיא'ס לייוו ,עמַאמ-עטַאמ וצ םייהא ןייג
 ןזייוו וצ דנַאל-הנבל ןופ תונתמ עניימ ןעמענטימ ךיא ןעק .ןכוז ךימ
 "?םירבח ץעניימ

 ןבָאה ,"ןזָאלרַאפ לענש יוזא זדנוא טסליוו וד סָאװ דָאש א, --
 טסקנעב וד זא רעבָא, ,טרעױדַאב רעדניק יד ןוא ןשטנעמ-הנבל יד
 "!ןלַאפרַאפ זיא ,םייהא

 םיא ןלָאז עלַא זַא ,טנעה יד ףיוא ןביוהעגפיוא םיא ןכָאה ייז ןוא
 -עק עלופ ןבעגעגטימ םיא ןבָאה ייז ןוא לָאמ ןטצעל םוצ ןעז ןענעק
 קירוצ זיא לרעב ןוא ,געוו ןפיוא סעקרעקוצ ןוא טכורפ טימ סענעש
 ךיז וצ ןוא דרע רעד וצ ןרעמעלקוצרעטנורא רעטייל ןפיוא ףיורא
 .םייהא

 ןבילבעג רע זיא ,טקידנעראפ ךיז טָאה רעטייל-הנבל רעד ןעוו
 יז ןבָאה .ןרעטש יד ףיוא טקוקעג ןוא לּפַאטש ןטצעל ןפיוא ןציז
 ןמכָאלפעג רעדיוו רע טָאה .םיא וצ ןלַארטש ערעייז טקישעגסיורא
 -נורא .רעטנורא םיא רעביא טרעטעלקעג ןוא רעטיילךלַארטש םעד
 -נא ןצנַאגניא רָאג .טכיל סיורג ,סיורג א ןעזרעד טָאה רע זיב ,רעט
 ,טכיל ןסיורג םעד ףיוא טקוקרַאפ ךיז רע טָאה .ןרעטש יד יו שרעד
 מָאה .ןגיוא עמערומשזרַאפ טימ ךָאנרעד ןוא ןגיוא ענעּפָא טימ רעירפ
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 רעטייוו רע טָאה .ןלַארטש טקישעגסיורא ךיוא טכיל עסיורג סָאד
 .טכיל ןסיורג םעד וצ ךיילנ רעטנורא זיא ןוא רעטייל םעד ןטכַאלפעג

 !טעז ,רָאנ טעז/ :ןעיירשעג טרעהרעד רעדיוו רע טָאה םיצולּפ
 זיא דניק 8 ,טעז !עדייבעג טייטס רייּפמע רעד ףיוא זיא דניק א
 | "!ןביוא טרָאד

 -עד זיא .ריש א ןָא ןעגנַאגעג סָאנ רענעי ףיוא ןענייז ןשטנעמ
 -ץלטע ןפיולוצ ןעמוקעג ןענייז םע .למוט רעפיורג א ןרָאװעג רעביר
 ךס א ןעמוקעגנָא דלאב זיא .ןפייפ ןעמונעג ןבָאה ןוא טײלסילַאּפ עכ
 -רעייפ יד ןבָאה .רעשעלרעייפ ןפורעגסיורא טָאה ןעמ .יײצילַאּפ
 ןפיוא ןכָארקעגנפיורא ,סרעטמייל ערעייז טלעטשעגנָא ךיילנ רעשעל
 -רָאפ ןעלרעכ ןבָאה ןוא ,עדייבעג טייטס רייּפמע רעד ןופ ץיּפש עמַאס
 .ןעמונעגרעטנורא קימכיז

 ָאד ךיד טָאה רעוו ?עלעגניא ,רעהַא וטסמוק ןענַאװ ןופ, --
 .ןטייז עלַא ןופ ןגערפ ןעמונעג ןעלרעב ןעמ טָאה ,"?טזָאלעגרעביא

 .טשרע ןיב ךיא .ןעמוקעג רעהַא ןיילא ןיב ךיא , :לרעב טגָאז
 "!הנבל רעד ףיוא ןעוועג

 -ץעצ ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה ??הנבל רעד ףיוא ?ואוו ?סָאװ, --
 ןעמ טָאה ,"?ןייז סָאד ןעק יו ?הנבל רעד ףיוא טסייה סָאװ, .טכַאל
 .ןגערפסיוא ןעמונעג רעדיוו םיא

 רעד ףיױא ןעוועג טרָאפ זיא רע זַא ,ט'הנעט'עג לרעב טָאה
 ןוא .ןטרָאד ןופ סעקרעקוצ ןוא טכורפ לסיבַא ךָאנ רע טָאה טָא .הנבל
 -ץג םיא טָאה עמ סָאװ ,דנַאל-הנבל ןופ רעדליב יד וליפַא ןענייז טָא
 !הנתמ א ןבעג

 וצרעד ךָאנ ןבָאה ןוא ,רעדליב יד ןעזרעד ןבָאה ןשטנעמ יד ןעוו
 יז ןבָאה ,ןלָאמעג ןעלווָאט ענרעבליז ףיוא ןענייז ייז זא ןעזרעד
 טינרָאג ןעוועג זיא גנורעדנואווַאב רעייז ןוא .טביולגעג ןעלרעב ןיוש
 רעבליז ןגירק וצ טלָאװרַאפ ךיוא ייז ךיז טָאה סע .ןלייצרעדוצרעביא
 ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה -- ןכַאז ךס ַא ןגירק ןעמ ןעק רעבליז רַאפ --
 רעד וצ ןרעטעלק ןבױהעגנָא ןוא סרעטייל יד ףיוא ןָאטענ זָאל א
 .הנבל

 טקעדַאב ךיילג ךיז ןוא ט'זגורב'עגנָא למיה רעד ךיז טָאה ןַאד
 ןוא ךעלרעטסנעפ ערעייז טכַאמרַאפ ןבָאה ןרעטש יד .סנקלָאװ טימ
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 א רעטנוא ןטלַאהַאב ךיז טָאה הנבל יד .טכיל רעייז ןשָאלעגסיױא
 -רעביא ןוא ןָאטענ דנעלב ַא טָאה ץילב רעקיזיר ַא .ןקלָאװ ןסיורג
 ןוא .ןלַאפ ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ יד .רעטײל-ןלַארטש םעד ןטינשעג
 ןמלָאװ רעשעלרעייפ יד ןעוו ,ןרָאװעג טע'גרה'רעד רעכיז ןטלָאוװ ייז
 .םעוועטארעג ןעוועג טינ ייז

 ןעמוקוצפיורא ןבענעגנייא טינ םענייק ךיז טָאה ןָא ןַאד ןופ ןוא
 .הנבל רעד וצ
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( 1 
 | וו

 םעד ןיא ,קרָאיוינ ,יסּפיקָאּפ ןופ טייוו םינ גרַאב ןכיוה א ףיוא
 -נייא ןא טייטש ,טקעדַאב זיא גרַאב רעד ןכלעוו טימ ,דלַאװ ןטכידעג
 ,טננענ םענעי ןיא ןעמוק סָאװ ,טסעג-רעמוז עלַא םעמכ .זיוה םאז
 זיוה סָאד ואוו גרַאב ןכיוה םעד ףיוא ןעּפַארדפיורא ךיז ןריבורּפ
 רעד ךרוד ןטינשעגכרוד ךיז ןבָאה ןשטנעמ עלַא יד טָא .טיימש

 ןבָאה ,זױה-דלַאו םוצ טריפ סָאװ עקשזעטס רענרענייטש רעלָאמש |
 יד טרעדנואווַאב ,ןסיורד ןופ טקוקעגמורא סע ,טכוזַאב זיוה סָאד
 ןוא טנעוו ענעלָאמעג יד ףיוא טקוקעג ,קינייוװניא ןופ ןרעמיצ עסיורג
 טכַארטַאב ;םנקלַאב ענרעצליה עניורב ןופ עילעטס רעשילרעטסיוא
 :טרעדנואוועג ךיז ןבָאה עלַא ןוא -- ןימאק םענרענייטש םענייש םעד

 ?טניואוועג זיוה םעד ןיא טָאה רעוו ?טיובענ זיוה סָאד טָאה רעוו |
 ?ןרָאװעג ןזָאלרַאפ זיוה ןייש ַאזַא זיא סָאװרַאפ

 ,זױה-דלַאװ םעד םורא ןּפַאשעג ךיז ןבָאה סעדנעגעל ענעדישרַאּפ
 ןענייז סעדנעגעל יד ןוא ,רערעדנַא רעד ןופ רעשיטסַאטנַאפ ענייא
 .רעמוז ןדעי ליומ-וצ-ליומ ןופ ןעגנַאגעג

 ןבילכעג ץלַא זיא זיוה סָאד ןוא ,ןרָאי ךס א קעווַא ןענייז יוזא
 -עג טָאה קירוצ טייצ רעצרוק ַא רָאנ טימ זיב --- זיב ,שינמייהעג ַא
 רעד ןגעוװו תמא םענייר םעד טקעדעגפיוא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ןּפָארט
 .זױה-דלַאו ןופ השעמ

 .ןלייצרעד ןעמעלַא ךייא ךיא ליוו השעמ יד טָא ןוא
 זיוה-דלַאװ םעד ןופ לייט ַא ןעגנודעגּפָא ךיא בָאה רעמוז ןטצעל

 ךיז טניפעג סע ואוו ,רעמיצ ןסיורג םעד ןיא טצעזַאב ךיז בָאה ןוא
 זיא טנאוו ןפיוא ןימַאק ןרעביא .ןימַאק רענרענייטש רעטיירב רעד
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 .טפַאשדנַאל-דלַאוו ַא ,דליב ַא ןלָאמעגסױא
 עטיירב יד קידנּפַאטמורא ,דליב סָאד קידנטכַארטַאב ,לָאמנייא

 קיטש ַא ןופ ץיּפש ַא טקרעמַאב םיצולּפ ךיא בָאה ,דליב ןופ םַאר
 םעד ךיא בָאה .םַאר רעד רעטנוא ןופ קידנקעטשסיורא ,ריּפַאּפ
 ןגיוב ןטלעגרַאפ ,ןטלַא ןַא ןעזרעד ןוא ןגיוצעגסיורא ךעלעמַאּפ ץיּפש
 א ןופ טּפירשטנַאה רעד טימ ,שילננע ןיא ןבירשראפ טכידעגנ ,ריּפַאּפ
 .יורפ

 ןוא טכיילנעגסיוא ריּפַאּפ ןניוב םעד ךיא בָאה שינרעטַאמ טימ
 -ּפיוא ןעוועג ריּפַאּפ םעד ןיא זיא סע סָאװ טנעיילעגכרוד קיטכיזרָאפ
 :ןבירשעג

 ;םלַא רָאי 26 ,ןאשזד -- ןיז יירד ןופ עמַאמ יד -- ךיא, --
 יורפ יד ןיב ךיא .טלַא רָאי 10 --- יליוו ןוא ,טלַא רָאי 19 -- סקעלא
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעכלעוו ,םַאהדרָאפ ןַאשזד רעגעי םעד ןוּפ
 עטאט ןייז ןכלעוו ןיא ,זיוה ןקיבלעז םעד ןיא ,דלַאװ ןפיט םעד טָא
 םעד ןיא רע זיא עטַאט ןייז יו טקנוּפ ןוא .ןרָאװעג ןריובעג זיא
 טציא זיא עכלעוו ,עמַאמ ןוא יורפ יד ,ךיא .ןברָאטשענ זיוה ןקיבלעז
 ןופ עטכישעג יד ןבײרשַאב ליוו ,טלעוו רעד ףיוא טנלע יוזא ןבילבעג
 סָאד לָאז .קיביײא ףיוא זיוה סָאד זָאלרַאפ ךיא רעדייא ,ןבעל רעזדנוא
 ךָאנ רשפא ןלעוו סָאװ ,ןשטנעמ יד רַאּפ קנעדנָא ןַא יו ןביילברַאפ
 ."זיוה ןקיזָאד םעד ןיא ןעניואוו זדנוא
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 םעד ןיא טניואוועג בָאה ןוא לדיימ גנוי ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 ןבָאה םירוחב ןוא ,דלַאװ ןקיזָאד םעד ןופ טייוו םינ ,ליווצלוש לפרעד
 עקשטיטלַא ןַא לָאמנייא רימ וצ טָאה ,רימ וצ ןע'נכדש ןעמונעג ךיז
 .עקרעּפרַאװ-ןטרָאק ַא רַאפ ט'מש'עג טָאה סָאװ ,עקרעמרַאפ ַא ,יורפ
 מעוו דלַאװ רעד .דלַאװ ןפימ א ןיא ןייז וצ ךיז טיה , :טגָאזעג יוזא
 ."ןעמענוצ עטסרעייט סָאד ריד ייב ןלעוו

 ןוא .ןופרעד טכַאלעגסיױא ךיז בָאה ,לדיימ גנוי ַא ,ךיא רעבָא
 ךימ ןוא ןעמוקעג זיא םעהדרַאפ ןַאשזד רעטנוזעג רענייש רעד ןעוו
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 עפיט ראפ ןקערש ץלַא יד ןיא ךיא בָאה ,יורפ ןייז ןרעוו וצ ןטעבעג
 ,דלַאװ ןפימ ןיא אקוד טצעזַאב ךיז ןוא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא רעדלעוו
 יירפ דלַאװ רעד ןיוש זיא טציא .טַאהעג זיוה ןייז טָאה ןַאמ ןיימ ואוו
 ,ןסקופ ,ןרעב טימ לופ ןעוועג רע זיא רעירפ רעבָא ,תויח עדליוו ןופ
 .תויח ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ןריוכמ ,ןזָאה ,ןשריה

 םעד ןיא ןשטנעמ ,זדנוא .םייה רעייז ןעוועג זיא דלַאוו רעד
 ,זדנוא ראפ ןוא .םיאנוש יו טכַארטַאב ייז ןבָאה .לבימש-רענעי
 ןַאמ ןיימ .ןבעל םוצ לטימ ַא זיולב ןעוועג תויח יד ןענייז ,ןשטנעמ
 םוצ שיילפ טַאהעג רימ ןבָאה ,ןזָאה ןסָאשעג ,דגַאי ףיוא ןעננאגעג זיא
 ןיא טפיוקרַאפ לעפ יד רע טָאה ,סקופ ַא ןסָאשעג רע טָאה .ןטָארב
 ןוא ייט ןוא ,טיורב ףיוא לעמ טפיוקעג ןוא ,טלעג ךס א רַאפ טָאטש
 .טגרָאזַאב רעדניק יד ראפ ןקָאז ןוא ךיש ןוא .טכַארבעג רעקוצ

 תויח יד .ןּפַאכ טזָאלעג תויח יד ךיז ןבָאה טכייל יוזא טינ רעבָא
 .ןסקופ יד ןענייז עלַא ןופ עטסגילק יד ןוא .נולק רעייז .גולק ןענייז
 ןיימ ןרַאנ ,ןגעוװ ערעייז ןעיירדרַאפ ןוא ןעיירד עקַאט ןסקופ יד ןגעלפ
 יז טגעלּפ סע זיב ,דנַאנַאכָאנ ןכָאװ ןוא געט עצנַאנ ןוז ןיימ ןוא ןַאמ
 .םקופ ןגולק םעד ןּפַאכ וצ ךעלדנע ןעגנילעג

 -עג ןסקופ רעקינייוו ןוא רעקינייוו לָאמא סָאװ ןענייז יוזא ןוא
 .דלַאװ ןיא ןבילב

 א ןּפַאכ טזָאלעג טינ ךיז טָאה עכעסקופ עסיורגנ ןייא רָאנ
 .םייצ ץעגנַאל

 ןעוו ,ןּפאכ יז טעוו רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןאשזד ןוז רעטסטלע ןיימ
 .ןבעל ןייז ןטסָאק וליפא םיא לָאז סָאד

 ךיז טָאה יז ןוא ,דנַאנַאכָאנ געט ןביז טריּפשענכַאנ ריא רע טָאה
 ןוא ןגיוא ענייז ראפ ןפָאלעגכרוד יז זיא טָא :םיא טימ טציירעג ץלַא
 ןוא רעמיוב עטכידעג יד ןשיווצ ץענרע ןדנואוושרַאפ ץילב ַא יו
 -םיורא רָאנ זיא יז ןוא ,ץַאלּפ ןייא ףיוא טכוזעג יז טָאה רע .סעטסוק
 .סעציילּפ ענייז רעטניה ןעגנורּפשעג

 עכעסקופ יד ןוא ,גנונּפָאה יד ןרָאלרַאפ טינ טָאה ןַאשזד רעבָא
 זיא ןוז יד ,טכַאנרַאפ-רעטניװ א ןיא ,לָאמנייא ,זיב ,טריּפשענכָאנ ץלַא
 -ּפָא טַאהעג ןיוש ןבָאה ,ןע'נאשזד ץוח א ,עלַא רימ .ןעגנאגרַאּפ ןיוש
 ּפמָאל םייב בוטש ןיא ןסעזעג ןענייז ןוא ערעשטעוו רעזדנוא ןסעגעג
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 םיצולּפ ךיא בָאה -- ךוב א טימ רע ןוא .גנומייצ א טימ רעוו --
 ...שטיר ַא ןוא ץכערק א ...שטיר ַא ןוא ץכערק א טרעהרעד

 ןָאמעג םענ א בָאה ךיא .ןצראה םייב טּפַאכרַאפ ךימ טָאה סע
 רימ סָאװ טָא ןוא .ןסיורד ןיא סיורא עלא ןענייז רימ ןוא ּפמָאל םעד
 :ןעזרעד ןבָאה

 סעּפע טלקייקעג ךיז טָאה ,יינש ןסייוו ןפיוא ,זיוה ןופ טייוו טינ
 ןופ .זיוה םוצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלַא ךיז טלקייקעג ,עסַאמ א
 -ייז רימ ןעוו .ןצכערק סָאד ןגָארמעג סָאד ךיז טָאה עסַאמ רעד טָא
 טרעמאלקעגנייא טלאה ןאשזד זא ,ןעזרעד רימ ןבָאה ,ןּפָאלעגוצ ןענ
 טעדנואווראפ זיא עכעסקיפ יד .עכעסקיפ עלעג יד סמערַא ענייז ןיא
 .ריא ןופ ךיז טסינ טולב סָאד ןוא ,ןקור ןיא ןוא ,םופ א ןיא

 .לגענ ןופ ןסירעצ ןוא טעּפַארדעצ קרַאטש זיא ןאשזד ןיימ רעבָא
 .ךַאנ טננעה טנעה ענייז ןוא םינּפ ןייז ןופ שיילפ ענעבירענּפָא סָאד
 עכעסקופ יד .ןיירא בומש ןיא טּפעלשעגניירא ןדייב ייז ןבָאה רימ
 טנעקעג ךָאנ טָאה ןוז ןיימ .ןריר וצ טרעהענפיוא דלַאב ךיז טָאה
 -- יז ךיא .ןבעל א רַאפ ןבעל א, :רעטרעוו עטצעל יד ןדיירסיוא
 .ןברָאמשעג רע זיא טרָאװ ןטצעל םייב ..."ךימ --- יז ןוא

 == ךיא ןיב טכאנ רעד ךרוד רעּפרעק ןטיוט ןייז ייב קידנציז
 -רעמראפ עקשטיטלַא יד ט'מולח'ענ ךיז טָאה רימ .ןרָאװעג טלמירד
 :טנַאזעג לכיימש ןקירעיורט א טימ רימ וצ טָאה יז ןוא ,עק

 "!ןרָאלרַאפ ךאז ערעייט ַאזַא טסָאה ,ךעבענ, --- |

 ,גָאמ רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא טּפַאכעגּפױא ךיז בָאה ךיא ןעוו
 טלייצרעד םיא בָאה ךיא .ןוויוא םעד טצייהעג טָאה ןַאמ ןיימ ןוא
 -עג לָאמַא רימ טָאה עקרעמראפ יד סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא ,םולח ןיימ
 .טגָאז

 רַאנ !ןטייקשיראנ עשרעבייוו, :ןַאטעג עשטרוב ַא זייב רע טָאה
 ןעק ןרעו טע'גרהרעד !ןכַאז עמסוּפ עכלעזא ןיא ןביולג רעבייוו
 "!דךלַאװ ןיא רָאנ טינ ךיוא טָאמש רעטסערג רעד ןיא וליפא ןעמ

 רעמ ןיוש בָאה ןוא טכערעג זיא רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה
 .טכַארטעג טינ םעד ןגעוו
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 -ייווצ ןיימ ןוא ןַאמ ןיימ .טייצ ערעננעל א קעוא זיא רעדיוו
 ,דלַאװ ןיא תויח ךָאנ טגָאיעג ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה ,סקעלַא ,ןוז רעמ

 ןעוושה יא ןרעב יד .ןרעב יד וצ ןעמונעג ךיז טאה ןטמ ןיפ
 טימ ,ןשינעפעשאב עוויאַאנ ןענייז ןרעב .ןשרָאּפוצסױא רעננירג
 זַא .קינָאה ביל רעייז ןבָאה ייז .ןרַאנרַאפ ייז ןעמ ןעק קינָאה לסיבַא
 וצ טנעָאנ ןעמוקוצ וליפא ןיוש רע טעוו ,קינָאה טקעמשרעד רעב א
 -ןעניב טימ םורא יוזא ןַאמ ןיימ עקַאט טָאה .ןעננוניואוו סנשטנעמ
 -ינייוו ןרָאװענ לָאמַא סָאװ ייז ןענייז .ןרעב ךס ַא טּפאכעג סעקטסַאּפ
 ןעמ ןעוו ,טייצ א ןעמוקעג זיא'ס זיב ,לָאצ ןיא רעקינייוו ןוא רעק
 םעניורב קיטכיל א -- עילימַאפ ןייא זיולב ןקרעמַאב טנעקעג טָאה
 -לקנוט רעייז א ןוא ,סיפ ענעסקַאװרַאפ עבָארג טימ רעב ןסיורג
 .ןבעגעגנייא טינ ןַאמ ןיימ ךיז טָאה ייז ןּפַאכ רעבָא .עכירעב עניורב

 יד קידנכוזמורא ,גָאט ןקינוז ןעמירַאו רעייז א ןיא ,לָאמנייא
 קידנרעטעלקמורא ,עלערעב ןיילק ַא טקרעמַאב ןַאמ ןיימ טָאה ,ןרעב
 טייחרעליטש ,עקנילָאװַאּפ רע זיא .םיוב ןטלַא רעייז ןקיד א ןבעל
 עלערעב סָאד .עלערעב סָאד ןָאמעג ּפאכ א ןוא םיוב םוצ ןכָארקעגוצ
 .עלעטניה ןיילק ַא יוװ יוזא ,ןעמענ טזָאלעג ךיז טָאה

 -ַאב טוג ןַאמ ןיימ טָאה םערָא ןרעטנוא עלערעב סָאד קידנטלאה
 -צרָאװ יד ןבעל ךיילג ןבָארג ןפיט א טקרעמַאב ןוא םיוב םעד טכארט
 טינ עלערעב א ךָאנ ןעזרעד ןוא טקוקעגנייא טוג ךיז טָאה רע .ןעל
 טעלגעג ךיוא עטייווצ סָאד רע טָאה .לייה ןיא גנַאגניירא ןופ טייוו
 טינ ןענייז ןרעב עסיורג יד .ןעמענ טזָאלעג ךיוא ךיז טָאה סע ןוא
 טניפעג בורג רעד ואוו ,ןמיס א טכאמעג ןאמ ןיימ ךיז טָאה .ןעוועג
 .םייחא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ךעלערעב יד ןעמונעג ,ךיז

 ,םיוא טזייוו ,ןגירשעצ סעּפע עלערעב ןייא ךיז טָאה געוו ןטימניא
 -רעד ךיז טָאה דלַאב עקַאט ןוא .ןעמאמ רעד ךָאנ טקנעברַאפ ךיז
 ץעכירעב עניורב יד .ןגייווצ יד ןשיווצ ןעקסַארמ רעקרַאמש א טרעה
 .רעמיוב יד ןשיווצ ןזיוואב ךיז טָאה

 ףיוא קעווא ץעז 8א ןבעגעג ךיז רע טָאה ,ןעזרעד יז טָאה ןאמ ןיימ
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 יד ןשיווצ ןטלאהענ רע טָאה ךעלערעב יד .ןייטש ןקיאייברעד א
 -ירעב רעד ףיוא ךיילג סקיב ןייז ןליצ ןעמונעג רע טָאה ןיילא ןוא ,ינק
 -ץג ךיז טָאה יז ;רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלַא ןעמוקעגוצ זיא יז .עכ
 ןעמוקוצ ךָאד ןוא ,סקיב יד ןדיימסיוא טלָאװעג ,רעהא ןוא ןיהַא טיירד
 ,רעדניק יד וצ

 ךיז םלָאװ יז זא ,טנעָאנ יוזא ןעמוקענוצ ןיוש זיא יז ןעוו ,רעבָא
 -ענסיוא לענש רע טָאה ,ןאמ ןיימ ףיוא ןָאט ףרָאװ ַא טנָאקעג ןיוש
 .עטיוט ַא ןלאפעג זיא עכירעב יד ןוא ןסָאש

 עכירעב יד ןּפעלשוצ ןעגנערב וצ ןַאמ ןיימ ןעמוקעגנָא זיא רעווש
 ןעוו ,ןצראה םייב טמעלקרַאפ טָאה רימ .םייהא ךעלרעדניק יד טימ
 ךימ טָאה ןַאמ ןיימ רעבָא .ךעלערעב עניילק יד ןעזרעד בָאה ךיא
 רעקיצנייא רעד ןבילבעג זיא , ,רע טגָאז ,"טציא , :טכַאלעגסיױא
 טימ םיא לעוװ ךיא .ןעמוקכרוד ןיוש ךיא לעוװ םיא טימ ןוא ,רעב
 ."ןראנראפ ךעלרעדניק ענענייא ענייז

 סע .דנאי ףיוא זיוה ןופ ןעמענ ייז טזָאלרעד טינ בָאה ךיא רעבָא
 .רעדניק ע'תמא רַאפ יוװ ץרַאה סָאד ןָאטעג ייוו רימ טָאה

 טינ ןעמ טָאה רעב ןסיורג םעד ןוא ,רעבירא ןענייז געט סקעז
 -- ןאמ ןיימ טגָאז ,קיטנוז ,גָאט ןטעביז ןפיוא .ןגיוא יד ןיא ןעזעג
 ןייק טינ ןיוש בָאה ךיא ןוא ,טסוּפ זיא לייה ןייז ,רעב רעד ָאטשינ,
 םייחרעדניא ןביילב רָאנ ךיא לעװ ןגרָאמ .םיא ךָאנ ןנָאי וצ ךיז חכ
 "!ןעורסיוא ךיז

 טכאמעג ,ןטסַאק ןסיורג א ןיא טראּפשראפ רע טָאה ךעלערעב יד = |
 -ץג ןוא ,טפול ןעמעטָא ןענַאק ןלָאז ךעלערעב יד ,ךעלעכעל םיא ןיא
 ךָאנ ןענייז עלַא רימ ןוא ,לקירב ןבעל ןסיורדניא ןטסַאק םעד טזָאל
 .ןֿפָאלש ןעגנַאגעג ערעשטעוו

 ,רעגייז םעד ייווצ רעדָא סנייא םורא רשפא ,טכַאנײב טעּפש
 א רימ טלָאװ רעצימע יו ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא ךיז ךיא בָאה
 רָאנ ,רעטסניפ ןעוועג זיא זיוה סָאד .ּפָאק ןיא ןַאטעג ּפַאלק ןקראטש
 רעדורעג רעקרַאטש ַא סעּפע ןוא ,ןעוועג טינ טעב ןיא זיא ןאמ ןיימ
 עניימ טקעוועגפיוא לענש בָאה ךיא .ןסיורד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה
 .סיורא עלַא ןענייז רימ ןוא ןיז ייווצ
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 םייב טרַאה .עקיטכיל ַא ,עקיד'הנבל א ןעוועג זיא טכַאנ יד
 רעסיורג רעד ןגעלעג זיא ךעלערעב יד טימ ןמסַאק ןבעל ,לקירב
 עלא טימ ןגעלעג זיא רע .רענעטכַאשרעד-בלַאה א רעב-עטַאמ
 ןיימ ןבָאה רימ ןעוו .טרירעג טינ ךיז טָאה רֶע .ןאמ ןיימ ףיוא ריפ
 ןעועג ןױש רע זיא רעב םעד רעטנוא ןופ טּפעלשעגסױרא ןאמ
 רעד רעּפרעק ןרעווש ןייז טימ םיא טָאה רעב רעד .םיומ םעמכ
 .םקימש
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 בָאה ,ן'סקעלַא ,ןוז ןטייווצ ןיימ .רעבירַא ןענייז םישדח רַאּפ א
 זיא יליוו --- ןוז רעמירד רעד ןוא ,ןייג טזָאלעג טינ דגַאי ףיוא ךיא
 .םלַא רָאי 10 ןצנַאגנא ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ

 -עייז בילוצ .ןשריה יד ךָאנ ןגָאי וצ ךיז טַאהעג ביל טָאה סקעלַא
 לָאז רע טרַאּפשעגניײא טציא ךיז בָאה ךיא רעבָא ,רענרעה ענייש ער
 טייוו ,םייוו ץעגרע קעווא טלָאװעג בָאה ךיא .דגַאי ףיוא ןייג טינ
 ןופ ןבעל ןעק ןעמ ואוו ,רעדלעפ עטיירב ןשיווצ ץעגרע .ןענַאד ןופ
 סקעלא .תויח ןייק ךָאנ ןגָאי טינ ךיז ףרַאד עמ ןוא דרע יד ןרעקַא
 ,דלַאװ םעד ביל טָאה רע .ןופרעד ןרעה טלָאװעג םינ טָאה רעבָא
 ,רעגעי ןעוועג ןענייז רעטָאפ ןייז ןוא עדייז ןייז .ט'הנעמ'עג רע טָאה
 .רעגעי א ןייז ךיוא רע ליוו ןוא רע זומ

 רע .ןענאד ןופ קעװַא טלָאװעג אקוד טָאה יליוו ןוז ןיימ רעבָא
 ןגעוו ךעלכיב טימ טנעיײלעגנָא ךיז טָאה רע .רעמיורט א ןעוועג זיא
 עמייוו יד ןיא ץעגרע ןגיוצעג טָאה םיא ןוא .עדנזייר-םי ןגעוו ,ןע'מי
 .ןטלעוו

 ןעז טלָאװעג שטָאכ רע טלָאװ ןסקַאװסױא טעװ רע זיב רעבָא
 -נַא םעד ךָאנ סנייא ךיז ןגָאי סעילַאװכ יד יו ןקוקנָא שטָאכ ,םי םעד
 ןוא .למיה ןופ דנַאר םוצ שזַא ןכיירגרעד ןוא ךיז ןביוה ייז יו ,ןרעד
 ןעק ךייט םעד ...!םי ןיא ןָאמ םיווש א ןלעוו ךיז טלָאװ םיא יו ,הָא
 רעבָא .גנוי יוזא ךָאנ זיא רע שטַאכ ,ןעמיוושרעבירא טציא ןיוש רע
 ...עילַאװכ ןייק ָאמינ לָאמנייק ,רעסַאװ לימש א --- ךייט ַא זיא סָאװ

 ,פ



 יז ןוא סעילַאװכ ןופ םנקור יד ףיוא ןגיוו ןלעוו ךיז טלָאװ סע יווװ ,יוא
 ןעמיווש ךָאד רע ןעק ,קיטכעמ ןוא םיורג ןענייז ייז שטָאכ זַא ,ןזייוו
 ...ייז ןשיווצ

 קעווא טלָאװעג טינ טָאה ,סקעלא ,ןוז רערעטלע רעד זא רעבַא
 ןפיולטנא ןיילא טעװ רע זַא ,טעשארטסעג ךָאנ טָאה ןוא ,ןענַאד ןופ
 ךיא בָאה -- קעווא ןענאד ןופ ןלעוו רימ ביוא .ןיירא דלאוו ןיא קירוצ
 .דלַאװ ןדליוו ןיא טייצ לקיטש 8 ךָאנ ןביילב וצ ןעמיטשנייא טזומעג
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 ןופ ךיא רעהרעד ,ןגרָאמירפ ןקידנקיטש א ןיא ,רעמוז ,לָאמנייא
 ךיז ּפאכ ךיא "!םי א -- עמאמ !םי ַא, :טיירש יליוו ןיימ יוו ףָאלש
 ןגיוא ענייז ,טקוצ םינּפ ןייז ,טנעה יד רַאפ ךימ טּפעלש רע -- ףיוא
 "!םי -- קוק ,קוק !םי ַא ,עמַאמ, -- ץיה ןיא יו ןענערב

 רעד וליפא ןוא םי ןייק ָאטינ זיא דלַאװ ןיא זַא ,טונ סייוו ךיא
 םינ ךימ טזָאל לגניא סָאד רעבָא ,וציּפָארַא ,גרַאב ןרעטנוא זיא ךיימ
 ךימ טּפעלש רע ,רעביפ ןיא טנערב רע ,טעב ןופ ךימ טּפעלש רע ,ּפָא
 !םי א, :טיירש ןוא ךייט ןופ גנוטכיר רעד ןיא רימ טזייוו ,ןסיורדניא
 "!םי א ןרָאװעג זיא ךייט רעד !םי ַא

 זיא סע .ןגיוא ענעגייא עניימ טינ ביולג ןוא --- קוק ַא וט ךיא
 זיא ץלַא .רעמיוב ןייק ָאטשינ ,ןלָאמ ןייק ָאטשינ ,גרעב ןייק ָאטשיני

 .רעסאוו טימ טקעדאב זיא ץלַא ,רעסַאװ יו סיוא טקוק ןוא ,ךַאלפ
 --- .ךיז ןופ טגנירּפש יליוו רָאנ !ןייז טינ ךָאד ןעק סָאד רעבָא

 טנעה יד ןסירראפ טָאה רע "!ןעמיוש יײיג ךיא !םי ַא !םי א
 םיא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ ,גרַאב ןופ ןָאטעג זָאל א ךיז ,ּפָאק ןרעביא
 רעסייוו רעד ןיא ןדנואוושרַאפ דלַאב זיא ןוא ןטלַאהרַאפ טנעקעג
 .עסַאמ

 ךיא ףָאלש יצ ,ןסייר ןוא ןּפיינק ןיילא ךיז ןעמונעג בָאה ךיא
 ַא רימ טוט םיצולּפ ?םי ַא -- דלַאװ ןטימ ןיא טסייה סָאװ :טינ
 רעד ןייז זומ סָאד !לּפענ רעד !יוט רעד :ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ּפַאלק
 םענ ךיא !רעסַאװ טינ -- יוט ,יוט ;רעסַאװ טינ ,לּפענ זיא סָאד !יוט
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 ןופ ךיז שטילג ךיא .ןּפָאלעג זיא יליוו ןיימ ואוו .גרַאב ןופ ןפיול ךיז
 ,ףיוא רעדיוו ךיז ביוה ,לַאפ ךיא .דמעה ןיימ סיירעצ ןוא רענייטש יד
 ...ךוז ןוא !יליוו !יליוו :יירש ןוא ףיול

 .טגיל דניק ןיימ ךיא עזרעד טָא ןוא
 ַא ,רעטּפַאלקעצ ַא ,טנעה עטיירּפשעצ טימ ,ךיוב ןפיוא טגיל רע

 .םקעלא ןוז ןיימ ןפָאלעגנָא זיא ןעיירשעג עניימ ףיוא .רעט'שלח'רַאּפ
 סָאד ןשאוועג םיא ,זיוה ןיא ן'יליוו ןנָארטעגפיורא עדייב ןבָאה רימ
 ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא רע רעבָא .ןדנואוו יד ןדנוברַאפ ,טולב
 :ןגירשענ ץיה ןיא ץלַא ןוא ,ךס ַא טַאהעג רע טָאה ץיה ןוא .קנַארק
 "!םי ןיא ןעמיווש ליוו ךיא !םי א !םי א,

 מָאה רָאטקַאד רעד ןוא רעמוז עדנע זיב ןגעלענּפָא רע זיא יוזא
 ןעניואוו טציא זומ רע .ןלייהסיוא םיא ןעק םי רעד רָאנ זא ,טגָאזעג
 | .ךיז ראפ םי םעד ןעז ןוא םי ןבעל

 יד .ןבילבעג טינ דלַאװ ןיא תויח ןייק טעמכ ןיוש ןענייז לייוורעד
 רעטייוו ןטלַאהַאב ךיוא ךיז ןבָאה רענרעה עטגייווצעצ יד טימ ןשריה
 ןטלעז רעייז ,ןטלעז ןוא ,דלַאו ןופ שינעפיט רעד ןיא רעטייוו ןוא
 .שריה ַא ןקרעמאב ןעמ טנעלּפ

 רימ ןסקעלא ןוז ןיימ ןדייררעביא ןעמונעג רעדיוו בָאה ךיא
 רע טָאה ךאלדנע .ן'יליוו ןעװעטַאר ןוא דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןלָאז
 םייצ א ןיא ,זיא םע ןעוו זַא ,יאנת םעד טימ רָאנ .טמיטשעגנייא
 זיא רע ואוו ,זיוה-רעגעי ןבלעז םעד ןיא ןצעזַאב ךיז רע לָאז ,םורא
 .ןרָאװענ ןריובעג

 םעד ןזָאלרַאפ רימ ןוא ןכַאז ערעזדנוא ףיונוצ רימ ןעמענ טציא
 רעוו -- םסקעלַא ןוז ןיימ ןוא ,קיביײא ףיוא --- יליוו ןוא ךיא .דלַאװ
 רשפא -- רעגעי רענעריובעג א ךָאד זיא רע ?טסייוו רעוו ?טסייוו
 .םיא ףיוא ןטרַאוװ זױה-דלַאװ סָאד טעוו

 טבעלעגרעביא ָאד בָאה ךיא .זױה-דלַאװ טלַא ןיימ ,טנוזעג ייז
 "!טנוזעג ייז ...ןרָאי עכעלקילגמוא ליפ יוזא ןוא עכעלקילג ליפ יוזא
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 יע גיועק ןופ השעמ '"

 ןעמָאנ ןטימ גינעק ַא לָאמַא טבעלעג טָאה דנַאל ןטייוו ַא ןיא
 ןוא ןיה ןיינמורא טנעלפ רע :קירט ַא טַאהעג רע טָאה .קישט
 .קירוצ ןשטילגרעטנורא ךיז ןוא לגרעב א ףיוא ןכירקפיורא ,קירוצ

 .קירט ןייז ןעוועג זיא סָאד ןוא
 -וקעג רעדיוו קישט גינעק זיא ,גָאט ןקידנגער א ןיא ,לָאמנייא

 -נורא ךיילג ךיז ןוא ןביוא ןופ טרעטעלקעגפיורא ,לגרעב ןייז וצ ןעמ
 רע טָאה .ןעוועג סַאנ דרע יד רעבָא זיא .קירוצ טשטילנעגרעט
 ,רעטרימשעגסיוא ןא יוזא טָא ןוא ,לטנַאמ ןייז טצומשעגנייא קרַאטש
 .םיהַא ןעגנַאגעג רע זיא

 ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןעזרעד סָאד ןבָאה סַאג ןיא רעדניק יד זַא
 עקַאט ןוא .רעגניפ יד טימ םיא ףיוא ןזייוו ןוא ,ןעקשוש ךיז ןוא ןכַאל
 -ניז לוק א ףיוא ךיוה ןעמונעג ןוא לדיל ַא טסַאפרַאפ יז ןבָאה דלַאב
 :ןעג

 :קירט א ביל טָאה קישט גינעק
 .קירוצ ןוא ןיה םורא טייג רע
 לגרעב א ףיוא טכירק רע
 .קירוצ ךיז טשטילג ןוא
 -- לטנַאמ ןייז טרימשרַאפ ט'רע
 !קוק ַא רָאנ טומ

 ןיא קרַאטש ןרָאװעג רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה גינעק רעד זַא
 ןופ קזוח ןכַאמ סעקענש עכלעזַא ,טסייה סָאװ, .רעדניק יד ףיוא סעכ
 -ימ ענייז ןפור טזָאלעג ךיילג רע טָאה "?קישט גינעק םעד , ם י א
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 -גיק עלַא ןופ ןרעוו רוטּפ ליוו ךיא , :טגָאזעג יוזא ייז וצ ןוא ןרָאטסינ
 סָאד יוזא יו הצע ןַא רימ םינ .טָאטש ןיא ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ רעד
 יד זומ ךיא -- טקנעדעג .ףיורעד געט ןביז ךייא בינ ךיא .,ןָאט וצ
 "!ןענרעלנַא סעקענש

 -עג ןוא טכענ ןביז ןוא געט ןביז ןסעזעג ןרָאטסינימ יד ןענייז
 -רעד לָאז עמ הצע ןַא טיג רעטסינימ ןייא .ןָאמ וצ סָאװ טכַארמ
 ןייז טינ ןיוש ךָאד ןלעוו; :רעטייווצ א טגָאז .רעדניק עלַא ןענע'גרה
 :טגָאז רעטסינימ רעדנַא ןַא .הצע יד טינ גוט ."ןשטנעמ ןייק רעמ
 ,ןסילשרַאפ ןטרָאד ייז ןוא ייז רַאפ זיוה סיורג א ןעיובסיוא רימָאל,
 --"ןעלמוט רעבָא ךָאד ייז ןלעוו , ."סַאנ ןפיוא ןייז טינ רעמ ייז ןלעוו
 ."ןרעה יו ייס ייז טעוו גינעק רעד ןוא,---רעטסינימ רעמרעפ א טגָאז
 -עג ןענייז ייז זיב טכַארמעג גנַאל יוזא ייז ןבָאה .טינ ךיוא סע גוט
 טייוו .טייוו רָאנ זיוה סיורג א ןעיובסיוא עקַאט :;ןַאלּפ ַא ףיוא ןלַאפ
 .רעדניק עלַא ןביירטרַאפ ןיהא ןוא ,טָאמש ןרעטניה

 רע ןוא ןַאלּפ םעד טימ גינעק םוצ ןעמוקעג ןרָאטסינימ יד ןענייז
 יד ןבירטרַאפ ןוא ןָאטעג .יוזא ןעמ טָאה .ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא
 .זיוה םענעי ןיא רעדניק

 -עג ןוא טלמוטעג גָאט ןצנַאנ ַא רעדניק יד ןבָאה ,ןיהא ןעמוקעג
 ןרַאװעג זיא'ס זא .גינעק ןטימ ןענעכערוצּפָא ךיז יוזא יו טעװענַאלּפ
 זא ןעזעגנייא ייז ןבָאה ,ןרָאװעג קירעגנוה ןענייז רעדניק יד ןוא טכַאנ
 -עגנייא ןוא גנולמאזרַאפ א ןפוררַאפ ייז ןבָאה ,ןָאט סעּפע ףרַאד עמ
 ,זיוה סָאד ןייר ןטלַאה ןלָאז עקינייא :זיוה םורא טעברַא יד טליימ
 ךיז ןלָאז ערעדנַא רָאג ןוא ,רישעג סָאד ןשַאוװ ןוא ןכָאק ןלָאז ערעדנַא
 יד טא .ןעמעלַא רַאפ ןסע וצ סָאװ ןעניפעגסיוא טימ ןעמענרַאפ
 ךעלמעווש ןביילק דלַאװ ןיא טזָאלעגסױרא ךיז טָאה רעדניק עּפורג
 .זיוה ןבעל ךייט ןיא שיפ ןּפַאכ ןעמונעג ןבָאה ערעדנַא .סעדגאי ןוא
 יז ןגעלפ טנוװָא ןיא .טייצ עצנַאג יד טרענרעד ךיז ייז ןבָאה יוזא ןוא
 ךיז ןוא רעייפ םעד םורַא ןצעזסיוא ךיז ,ףיוה ןיא רעייפ א ןגיילעצ
 .ןרָאװעג קירעפעלש זיא עמ זיב תושעמ ןלייצרעד

 ןייק ָאטשינ :ןרָאװעג ןלעפעג רָאנ סעּפע ייז זיא ןבעל עיינ סָאד
 .ןעמ געמ סָאד ;טינ וט סָאד ןוא ,ומ סָאד , :ןגָאז ןלָאז סָאװ עסיורג
 ןעוו ןוא ןליוו ייז ליפיוו ןדָאב ךיז ןענעק ייז ."טינ ןעמ רָאט סָאד ןוא
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 ןייג ןליפא ןענעק ייז ;טכַאנרַאפ טעּפש ןוא ירפ ץנַאג -- ןליוו ייז
 ...ןליוו ייז ןעוו ןפָאלש

 וד ליפיוו ךיז ליּפש ןוא ץנַאט ןוא גנירּפש -- טלעוװ עיירפ א
 !טסליוװו

 ןטימ לנניא ןייא ןענופעג ךיז טָאה רעדניק ערעטלע יד ןשיווצ
 -ַארב א ןוא רעגולק א רעייז ןעוועג לבייל רעד זיא .לבייל ןעמָאנ
 .רעריפ רעייז רַאפ טכאמעג םיא ייז ןבָאה .טַאװכ א לגניא א ,רעוו

 -רעד .ריצאּפש א ףיוא זיוה ןופ ןיילא סיורא לבייל זיא לָאמניײא
 -- וצ ךיז רע טקוק .טניל ךַאז עסייוו א סעּפע סנטייוו ןופ רע טעז
 =" =. .ךײױ רע טקעושרעד .ןריר ךיז טמענ ךאז עפייוו יד
 = -   לבײל ,רע .ךיז ײב רע םרעלק דלַאב רעבַא
 רעטנעענ וצ רע טייג "!טינ ךיז טקערש לבייל !עפ ?ןקערש רָאג
 -ראפ !ע-ע-עמ :רָאנ ךיז טיירשעצ ךַאז עפייוו יד יו רע טרעהרעד ---
 זַארנ לסיבא ןָא רע טסייר .עלעגיצ ַא זיא'ס זַא ,לבייל ןיוש טייטש
 סָאד .ןקַארשרעד עלעגיצ סָאד ךיז טָאה .וצ םיא סע טגָארט ןוא
 ןוא לימש םעד וצ טדערעג ןוא טננאלרעד לבייל םיא טָאה זָארג
 ןעוו, :לבייל טרעלק .ןסע ןעמונעג זייווכעלסיב סע טָאה -- ךעלטרעצ
 -ענ רעכעליירפ טלָאװ ,ףיוה ןיא זדנוא ייב ץעלעגיצ אזַא ןבָאה רימ
 וצ ךיז סָאװ טימ טַָאהעג ןטלָאװ רעדניק ערעדנַא יד ןוא ,ןרָאװ
 וצ ןנָארטעגוצ סע זָארג לטניב שירפ ַא ןעמונעג רע טָאה ."ןליּפש
 -כַאנ םיא עלעניצ סָאד זיא .ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ליומ סעלעגיצ רעד

 ןיירא לבייל זיא '.ףיוה רעייז וצ ןעמוקענוצ זיא רע זיב ןעגנאנעג -
 םעד טכַאמרַאפ רע טָאה .םיא ךָאנ עלעניצ סָאד ןוא רעיוט ןיא
 ...רעיוט

 :ךיז סע טיירשעצ -- סיורא טינ ןעק סע זא עלעגיצ סָאד טעז
 "!ע--ע--עמ ןסָאלשרַאפ ךימ טָאה עמ ,ע--ע--עמ

 מרָא םוצ ןָאמעג זָאל ַא ךיז ןוא טרעהרעד ןגיצ ערעדנַא סע ןבָאה
 .ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה לוק סעלעניצ רעייז ןענַאװ ןופ

 ןעגנורּפשעגרעטנוא שזַא רע זיא ,ןעזרעד סָאד טַאה לבייל זַא
 -וצ ןוא רעיוט ןבעל לריט ןיילק א טנפעענפיוא טָאה רע .דיירפ רַאּפ
 ןוא זייווקיצנייא ןניצ יד ןבָאה .עלעניצ עקידנעיירש סָאד ןטלַאהעג
 .ןיירא ףיוה ןיא לריט םעניילק ןכרוד טּפוטשעגניירא ךיז זיײװנרָאּפ
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 טָאה ןגיצ יד ןופ רענייק ןוא עלעריט סָאד טכַאמרַאפ ךיילג רע טָאה
 .סיורא טנעקעג טינ ןיוש

 -רעד סָאד ןוא ןסיורד ןיא ןפָאלעגסױרא ןענייז רעדניק יד ןעוו
 טלעטשעגמורא ךיז ןבָאה ייז .טיירפרעד רעייז ךיז ייז ןבָאה ,ןעז
 רַאג ןוא ,רעסַאװ ייז טכַארבעג ,ייז רַאפ זָארג ןסירעג ,ןגיצ יד םורא
 -ץגסיוא ייז ןבָאה רעמעּפש .דיירפ רַאפ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ
 ןעלבייל ןוא .ךלימ עקַאמשעג ,עסיז יד ןעקנורטעג ןוא ןגיצ יד ןקלָאמ
 -נייא ןטוג ןייז רַאפ ףיוה ןרעביא סעציילּפ יד ףיוא ןגָארטעג ייז ןבָאה
 יד ןבָאה ןגיצ יד זַא ,ןגיצ יד וצ ןעוועג טוג יוזא עלַא ןענייז ייז .לֵאפ
 .ייז ןופ קעווא טלָאװעג טינ ןיילא ןיוש ןוא ןגָארקעג ביל ךיוא רעדניק

2 

 יד טּפיוהרעד ,רעדניק יד רעבָא .טייצ לקיטש ַא קעווַא זיא יוזא
 ,ןפיטש רעקינייו סעּפע ןביוהעגנָא זייווכעלסיב ןבָאה ,ערענעלק
 םוצ סנייא ןעּפעשט ךיז ןעמונעג ןבָאה ;ןעגנירּפשמורא רעקינייוװו
 ,םייהא טקנעבעג ייז ךיז טָאה סע .ןסע רעקינייװ וליּפא ןוא ןרעדנַא
 ןענייז רעדניק ערעטלע יד וליפא ןוא ,סעמַאמ ןוא סעטַאט יד ךָאנ
 .פעק עטזָאלעגרעטנורא טימ ןעגנַאגעגמורא ךיוא

 ןרעלק ןוא ףיוה ןיא רעייפ א םורא טנווָא ןיא לָאמנייא ייז ןציז
 ןאב ַא ָאד זיא'ס ןעוו,ג :םייח) טגָאז .םייחא קירוצ ןעמוק וצ יו
 טפור -- "ןאב ןייק ָאטינ רעבָא ךָאד זיא , -- ."ןאב ןטימ ןעמ טרָאּפ
 -- .עדלעז טגָאז --- ?ןליבָאמָאטיױא טימ ןעמ טרָאּפ , .לרעב ןָא ךיז
 .לחר טנערפ "?ןליבָאמָאטיוא ענייד ןענייז ואוו,

 ךיז עלעסָאי טָאה ,"ךיוא ןנָאװ ןוא דרעפ טימ ןרָאּפ ןעק עמ, --
 "!רענעגעוו ןייק טינ ןוא דרעפ ןייק טינ ךָאד רימ ןבָאה,-- .ןֿפורעגנָא
 .םייח ןָא ךיז טזָאלב

 זַא ?םינ יצ רימ ןבָאה ןגיצ -- הצע ןא בָאה ךיא , :לבייל טנָאז
 רענעגעוו ןוא ,ונ, -- "!ןגיצ ןּפעלש ןלעוװ -- דרעפ ןייק ָאטינ זיא'ס
 .עדלעז טגערפ -- "?ןעמענ ןעמ טעוו ואוו

 ןא ךָאנ ךיא בָאה -- רענעגעוו זיולב ךָאד ןלעפ , :לבייל טגָאז
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 .ךעלענעוו ןכַאמ ןיילא ןוא ץלָאה ךָאנ דלַאװ ןיא קעװַא רימָאל :הצע
 "!םייהא ןרָאפ ןוא ןגיצ יד ןענַאּפשניײא רימ ןלעוו

 םורַא ךיז טצנאמעצ עמ ןוא רעדניק יד קרַאטש ךיז ןעיירפרעד
 .רעייפ

 סרעמַאה ,קעה ,ןגעז ןעמונעג עלַא ןבָאה ירפ ץנַאג ןגרָאמ ףיוא
 גָאט ןצנַאנ ַא .דלַאװ ןיא קעװַא גנַאזעג טימ זיא עמ ןוא ןעלבוה ןוא
 ןעמ .טלבוהעג ןוא רעמערב טגעזעג ,רעמיוב טקַאהעג ןעמ טָאה
 -עגעוו יד ןּפַאלקפיונוצ ןעמונעג ךיז ןוא סעקעוושטמ טכַארבעג טָאה
 ןעוועג זיא סָאד .רעדער יד ןכַאמ ןעמונעג ייז ןבָאה רעטעּפש .ךעל
 -פיורא ןוא טכַאמעג ךיוא רעדער יד טָאה עמ רעבַא ,רערעווש לסיבַא
 -עגנייא ,ןגיצ יד טכארבעג ייז ןבָאה ךָאנרעד .ןסקַא יד ףיוא ןַאטעג
 ךיז וצ ןעמוקעג ןעיירשעג-דיירפ טימ ןוא ךעלעגעוו יד ןיא ייז טנַאּפש
 -ישראפ ןיא טברַאּפעגּפָא ךעלעגעוו יד ייז ןבָאה ןטרָאד .ףיוה ןפיוא
 ןעוועג זיא'ס זַא --- ןירג ןוא לעג ןוא יולב ןוא טיור :ןרילַאק ענעד
 ןבָאה ,ןרָאװעג ןקורמ זיא ברַאפ יד יו ךיילג ןוא .ןקוק וצ דיירפ א
 םמיירגעגוצ ןבָאה ייז .ןיירא געוו ןיא ןקַאּפ ןעמונעג ךיז רעדניק יד
 ערעייז עלַא ןוא גייצעג רעייז טקַאּפעגנייײא ,ןסע געט רַאּפ ַא ףיוא
 .ןרָאפ טזָאלעג ךיז ןוא ןכַאז

 ןפַאלשעג ייז ןענייז טכענ ייווצ ןוא ןרָאפעג ייז ןענייז געמ ייווצ
 ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז ,ירפ רָאג ךָאנ ,גָאט ןטירד ןפיוא .דלעפ ןיא
 .ןבירטרַאפ ייז טָאה עמ ןענַאװ ןוֿפ ,טָאמש רעד

 .ןגיצ ןופ ןעקעמ א סעּפע טרעהרעד ןשטנעמ ןבָאה ןעניגַאב
 סָאד ןעק סָאװ ?ןגיצ רעהא ןעמוק ןענַאװ ןופ :עלַא ךיז ןרעדנואוו
 -יירפ א טרעהרעד עמ טשרע --- יוזא ךיז ןרעדנואוו ייז יו ןוא ?ןייז
 :רעדניק ןופ גנַאזעג ךעל

 :קירט א ביל טָאה קישמ גינעק
 .קירוצ ןוא ןיה םורא טייג רע
 לגרעב א ףיוא טכירק רע
 .קירוצ ךיז טשטילג ןוא
 -- לטנַאמ ןייז טרימשרַאפ ט'רע
 !קוק א רָאנ טומ

 ןוא רעדניק ערעייז ןופ ןעמיטש יד טנעקרעד ןרעטלע יד ןבָאה
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 סעמַאמ יד ןוא סעטַאט יד .טָאמש ןיא דיירפ עסיורג א ןרָאװעג זיא'ס
 .םייהא טריפעג ייז דַארַאּפ םיורג טימ ןוא רעדניק יד טשוקעג ןבָאה
 ןקידייל א וצ טכארבעג ןגיצ יד טימ ךעלעגעוו יד ןעמ טָאה רעטעּפש
 טּפַאלקעגּפױא ןבָאה ךעלנניא ערעטלע יד טימ סעטַאמ יד .ץַאלּפ
 ערענעלק יד .ןגיצ יד רַאפ לַאטש ַא ןוא ךעלעגעוו יד רַאפ ץעּפַאש ַא
 ראפ טעבעגסיוא ןוא ,ןעקנירט ןוא ןסע ןגיצ יד ןבעגעג ןבָאה רעדניק
 .ןפָאלש םוצ יורטמש  ייז

 ןסַאג יד ןוא ,ןסַאג יד ףיוא ןזיװַאב ךיז רעדיוו ןבָאה רעדניק יד
 .למוט ןשרעדניק ןופ ןרָאװעג ךעליירפ ןענייז

 טיירד רע יו קישט גינעק םעד ןעזרעד רעדניק יד ןבָאה לָאמנייא
 ּפָא רעדיוו ןיוש טוט ןוא קירוצ ןוא ןיה לנרעב ןייז ןבעל םורא ךיז
 :ןעגנוזעצ ךיז ןוא ןטלַאהנייא טנעקעג טינ ךיז ייז ןבָאה --- קירט ןייז

 :קירט א ביל טָאה קישט גינעק
 .קירוצ ןוא ןיה םורא טייג רע
 לנרעב א ףיוא טכירק רע
 .קירוצ ךיז טשטילג ןוא
 -- לטנַאמ ןייז טרימשרַאפ ט'רע
 !קוק ַא רָאנ טוט

 ןענייז ןּפיל ענייז .םעכ ןיא ךעלקערש ןרָאװעג זיא גינעק רעד
 .לטנַאמ ןייז ןּפוצ ןעמונעג ןבָאה רעגניפ יד ,ןרָאװעג יולב שזַא םיא
 ןרָאמסינימ ענייז ןפורראפ ךיילג ןוא םייהַא קעווא רע זיא ךיג ףיוא
 יד זַא ,שיט ןיא טנַאה רעד טימ ןָאמעג ץעז א טָאה רע .ךיז וצ
 לעוװ ךיא , :ןָאמעג יירשעג א ןוא .רעטיצעג שזַא ןבָאה רעטסנעפ
 ןַאלּפ 8 ןרעלקוצ טינ רימ טעוװ ריא בוא ןקַאהרעטנורא ּפעק יד ךייא
 םינ לָאמנייק רעמ ןיוש ךיז ןלָאז ייז זַא ,ױזַא רעדניק יד ןקישרַאפ וצ
 לעװ טינ זַא ןרעוו רוטּפ ייז ןופ זומ ךיא .םייהַא ןרעקמוא ןענַאק
 "!ןקַאהרעטנורַא ּפעק יד ךייא ךיא

 ס'גינעק ןופ םיורא ,קידעבעל-טינ ,טיומ-טינ ,ןענייז ןרָאמסינימ יד
 ךיז ןוא זיוה ןיא רעטסינימ ןייא וצ ןבילקרַאפ ךיז ןבָאה ייז .ץַאלַאּפ
 -עג ןוא טכַארטעג גנַאל יוזא ןבָאה ייז ןוא .ןרעלק טצעזעגקעווַא
 ;ןַאלּפ ַאזַא ףיוא ןלַאפעג ןענייז ייז זיב ,טכארטעג רעדיוו ןוא ,טכַארט

 סר



 א ףיוא ץעגרע לזדניא ןטייוו ַא ףיוא ןריפקעווַא רעדניק יד לָאז עמ
 טימ ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ןייז ןטרָאד ייז ןלעוװ .ךייט ןסיורג
 ןיוש ייז ןלעוװ -- ןענעק טינ טייוו יוזא ייז ןלעוװ ןעמיווש .רעסַאװ
 .ןביילברַאפ טרָאד ןזומ

 -אב ךיילג טָאה רע .ןרָאװעג ןלעפענ גינעק םעד זיא ןַאלּפ רעד
 םורַא ןכָאוו ייווצ ןיא ןוא לזדניא ןפיוא זיוה ַא ןעיובוצפיוא ןליופ
 ףיוא רעדניק עלַא ןבירטמעגפיונוצ ןסקיב טימ ןטַאדלָאס ענייז ןבָאה
 -נורא ייז טָאה עמ .לזדניא ןטייוו םוצ טריפעגקעווַא ייז ןוא ףיש ַא
 .קירוצ ןעמואוושעגּפָא זיא ףיש יד ןוא גערב ןפיוא טזָאלעגרעט
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 ןוא טעברַא רעד טימ טלייטעגנייא ךיז רעדיוו ןבָאה רעדניק יד
 טּפאכענ טָאה עמ .ןבעל קידנעטשטסבלעז ַא ןריפ ןעמונעג רעדיוו
 -עג טנעקעג רָאנ טָאה עמ סָאװ ןוא טכורפ ןוא סעדנַאי ןבילקעג שיּפ
 טכאמעג ןוא דרע לקיטש ַא ןבָארגעצ וליפא טָאה עמ .ןסע םוצ ןעניּפ
 יז ןבָאה רענרעק ןייק זַא ,טּפאכעג רעבָא ךיז ייז ןבָאה .ןטרָאנ ַא
 ןוא ..ןצרַאה ןפיוא קימטעמוא ןרָאװעג ייז זיא .טכארבעגטימ טינ
 ןפיוא רעבָא ןענייז ...טלעפעגסיוא קרַאטש ייז ןניצ יד ךָאנ ןבָאה ָאד
 ןוא סעקשטאק עדליוו ןוא לגיופ ענעדישרַאפ ךס א ןעוועג לזדניא
 שיפ לָאמַא ךָאנ ןוא שיפ ןסע זַא טכַארטַאב ךיז לבייל טָאה .זדנעג
 .ןָאט וצ סָאװ טסייוו רע ,ָאא ?ןעמ טוט עשז-סָאװ .סאמנ טרעוו

 ,רעייפ רעייז םורא ןסעזעג ןענייז רעדניק יד ןעוו ,טנוװָא ןיא
 עדליוו ליפ יוזא ָאד ךיז ןעניפעגנ םע !הרבה ,טרעה , :לבייל טנָאז
 "?שיפ רָאנ ןסע רימ ןלָאז סָאװרַאפ -- זדנענ ןוא סעקשטַאק

 -םַאינ ,קאמשעג רעייז עקַאט זיא סעקשטאק ענעטָארבעג, --
 -- .לכייב סָאד ןָאטעג בייר ַא עלעגניא ןייא ךיז טָאה (?!םַאינ-םַאינ
 ןָא ךיז טפור "?ןסיש וצ ףיוא ןליוק ןוא ןסקיב ןעמ טמענ ואוו ןוא,
 .רעטייווצ ַא

 רימָאל ?ןסיש ןעמ ןָאק ןסקיב טימ רָאנ, :לבייל ךיז טכַאלעצ
 ,אה .ןסקיב יו טוג יוזא טעמכ ןסיש ייז --- ןלייפ טימ סנגיוב ןכַאמ
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 "?הרבח ,וצרעד ריא טנָאז סָאװ

 םעיינ םעּפע ןייז ןיוש טעװ עס .טיירפרעד ךיז ןכַאה רעדניק יד

 -רַא רעד וצ ןעמונעג ךיילנ ךיז ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא .ןַאט וצ
 טצענעגנייא ייז ןוא ךעלעקעטש עניד ןטינשעגנָא טָאה ןעמ .טעב
 ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןניוב טנעקעג ןיוש ךיז ייז ןבָאה -- רעסַאװ ןיא
 -רעד .םנגיוב ןרָאװעג זיא -- ךעלקירטש ייז ףיוא ןניוצעגנָא ףייטש
 ןוא ךעלרעספעמ טימ טציּפשרַאפ ייז ןוא ןגייווצ ןעמונעג ייז ןבָאה ךָאנ
 -- ןעילפ רעסעב ןענַאק ןלָאז ייז ,ךַאז ערעווש ַא סעּפע ןדנובענוצ ךָאנ
 עקידעבעל ַא ןעגנַאּפעגנָא ךיז טָאה ןַאד טשרע .ןלייפ ןרָאװעג זיא
 :טלעוו

 ןבָאה "!ןייג ליוו ךיא ,ןיינ, --- "!דגַאי ףיוא ןייג ליוו ךיא, --
 .דגאי ףיוא ןייג טלָאוװעג ןבָאה עלַא .טלמוטעג רעדניק יד

 ייר רעד ךָאנ ןייג םעוו עמ, ;ָאטעגנ עוועדנאמאק ַא לבייל טָאה
 עטייווצ יד .טנייה ןעייג סקעז עטשרע יד !סיוא ךיז טלעטש  .ךָאנ
 זיב ,רעטייוו יוזא ןוא ,ןנרָאמרעביא -- עטירד יד ,ןגרָאמ -- סקעז
 ןענרעל טשרע ןעמ ףרַאד ייז לייוו ,עטסנעלק יד ץוח ַא ,עטצעל יד
 ."ןסיש

 ,גונעגרעביא ןעוועג ןיוש זיא שיילפ ןוא .ןעוועג יוזא עקַאט זיא
 זיא ןסיש סָאד .גנַאפ רעייז םימ טסיורגעג ךיז ןבָאה רעדניק יד ןוא
 .שיפ ןּפאכ יו טּפַאש'הירב ערעסערג א ןעוועג ייז ייב

 עקַאט ןוא ,לָאמַא לצעלּפ א ,טיורב לקיטש שירפ ַא ,טיורב רָאנ
 ןופ ךָאנ טדער רעוו .טלעפעגסיוא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ לכיק ַא
 ,טרעסַאוװעג רעליימ יד שזַא ןבָאה'פ -- סעקרעקוצ רעדָא דאלַאקָאש
 ...םעד ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 -ץטַאט זַא ,ךיז טליוו טרָאפ :טלעפעגסיוא טָאה סעּפע ךָאנ ןוא
 -עק ןוא דנאי ףיוא ןעייג ייז יוזא יוװ ,ןעז ןוא ייברעד ןייז ןלָאז עמַאמ
 ןענעק רעדניק יד יו ןוא ,שיפ ץעסיורנ ןּפַאכ ייז יוזא יוװ ןוא ,ןסיש ןענ
 ,ןסקַאװעג ץלַא זיא שינעקנעב יד ןוא ...ןָאמ ןיײלַא ץלַא ןוא ןכַאמ ץלא
 ןעמונעג ךיז ןבָאה רעדיוו ןוא .רעדניק ערענעלק יד ייב טּפיוהרעד
 .ןענייוועג עליטש ,ןצפיז עליטש ןרעה

 יו רענעלּפ ןנעוו ןטכַארט ןעמונעג רעדניק ערעטלע יד ןבָאה
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 ,זיב ,טכַארטעג ןוא ,טכַארטעג ייז ןבָאה .םײהַא ןגָאלשרעד ךיז יוזא
 ןעזרעד ייז ןבָאה ,םערוטש ַא ךָאנ ןגרָאמירּפ ןקינוז ַא ןיא לָאמנייא
 :לבייל טנָאז .ץלָאה קיטש ךַאלּפ סיורג ַא רעסַאװ ןפיוא ןעמיווש
 -- .עלייו א רע טכַארט "?!סעּפע טמיווש עס .רעדניק ,רָאנ טעז,
 רימ סָאװ טָא ,ךעלפיש , -- ןרעטש ןיא ּפַאלק א ךיז רע טוט "!טוג,
 רימ ,הרבח, -- :ןָאטעג עוועדנאמָאק ַא רע טָאה ךיילג ןוא "!ןפרַאד
 "!ץלָאה ךָאנ טמוק !ךעלפיש ןעיוב ןעייג

 מָאה עמ .טעברַא רעד וצ ןעמונעג קיטומ ךיז טָאה הרבח ןוא
 טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא טּפַאלקעג ,רעטערב ןגעזעג ,רעמיוב טקַאהעג
 -םיוא ייז ןבָאה סעלסץעוו וליפא .ךעלפיש עכעלטע טכַאמענ קיטרַאּפ
 זיא ץלַא .ןרעוו טַאלג ןלָאז ייז ,דמַאז טימ ןבירעגנייא ןוא טצינשעג
 ךיז ןבָאה .לָאמַא טימ רעדניק ץלַא רַאפ טינ רָאנ טיירג ןעוועג
 טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא ךעלפיש יירד ןיא טצעזעגניירא רעדניק ףלעווצ
 -ּפָא .גערב ַא וצ זיא סע טייוו יו ןשרָאּפסיױא רעסַאװ ןרעביא ןעמיווש
 8 ןעזרעד סנטייוו ןופ ייז ןבָאה -- געוװ קיטש א יוזא ןעמואוושעג
 -- :ןעיירש ןעמונעג ןוא רעטנעענ ןעמוקענגוצ ייז ןענייז .עשזרַאב
 "!ייה !ּפָא ךיז טפור !ייה ?עשזרַאב רעד ףיוא טרָאד זיא רעוו !ייה,
 -רַאב רעד וצ ךיילנ וצ ךיז ייז ןפיש ,טרעפטעענ טינ טָאה רענייק
 :החמש א טרעוו .ָאמשינ ריא ףיוא זיא רענייק זא ייז ןעעז --- עשז
 ןריפ ןענעק זדנוא טםעוו יז !לזדניא ןפיוא ךיז וצ ןּפעלש יז רימָאל
 "!ןעמענ יז רימָאל !םייהַא

 ָאד יז זיא סָאװרַאּפ , -- ,לבייל טגָאז -- ,עלייוו ַא טרַאוװ, --
 ןכירקפיורא ןלעוו םייח ןוא ךיא ?ריא טימ זיא סָאװ ?ןיילא סעּפע
 עשזרַאב יד טקוקעגמורא ,טעּפַארדעגּפיױרא ךיז ןבָאה ייז ?!ןעז ןוא
 .ןכָארבעצ זיא יז זא ,ןעזרעד ןוא קינייוװניא

 .םייח טנָאז "?ןכאמטכערוצ יז רשפא ,לבייל ,וטסקנעד יוו, ---
 ןכוזסיוא רימָאל , ,לבייל ךיז טיירפ "!ןכַאמ טכערוצ עדַאװַא , --
 ,זירּפרוס א ןייז סָאד טעוו .לזדניא םוצ ןּפעלשוצ ןעגנערב ןוא קירטש
 ייז ןבָאה ,קירטש ןענופעג עקַאט ןוא ןכוז ןעמונעג ייז ןבָאה ??אה
 םוצ ןעמיווש ןעמונעג ןוא ךעלפיש יד וצ ןדנובענוצ עשזרַאב יד
 .לזדניא

 ןָא ןעמוק ךעלפיש יד זַא ,ןעזרעד רעדניק יד ןבָאה גערב ןופ

36 



 טי 1 ' 8 ר
 איי 7
}.* 
= 





 יז ןעייטש .ךַאז עכַאלּפ עסיורג ַאזַא ךיז טימ סעּפע ןּפעלש ןוא
 א ןעעזרעד ייז טשרע ?ןייז סָאד ןעק סָאװ --- ךיז ןרעדנואוו ןוא
 רעדניק !דיירפ א ןוא יירשעג ַא ,למוט ַא ןרָאװעג זיא !עשזרַאב
 ךעלפיש יד .ןגירשעג ןוא ערעדנַא'ס ףיוא סנייא ןפרָאוװעג ךיז ןבָאה
 -נורּפשעגניירא ןענייז רעדניק ךס ַא ןוא ,גערב םוצ ןעמוקעגיצ ןענייז
 -ץגמורא יז טָאה עמ .עשזרַאב יד ןּפעלשוצ ןפלעה רעסַאװ ןיא ןעג
 טכערוצ יז ףרַאד עמ ואוו ןענופעגסיוא ןוא טּפַאטעגמורא ,טקוק

 .ןכַאמ
 סיורג ןופ ןפָאלשעג טינ טעמכ רעדניק יד ןענייז טכַאנ ענעי

 ןענאטשענפיוא ייז ןענייז גָאטרַאפ .דלודענמוא ןוא גנוגערּפױא
 ןופ ןּפַאלק עכעליירפ סָאד ךיז טָאה דלאב ןוא ןסעגענּפָא ךיג ףיוא
 -פָא טָאה ָאכע רעד ןוא ךייט ןליטש ןרעביא ןנַארטעצ סרעמַאה
 -םיוא ןבָאה סרעמַאה יד יוװ "!וב-וב-וב , ןבלעז ןטימ טרעפמעעג
 .טּפַאלקעג

 ןוא ,ןרָאװעג קיטרַאפ עשזרַאב יד זיא םורַא ןכָאוװ יירד ןיא
 ןוא ןרעדעפ ענעזדנעג טימ טצוּפַאב יז ןבָאה רעדניק ערענעלק יד
 ןגָארט ךיז לָאז יז זַא ,לגיופ ןופ ןרעדעפ עטרילַאק עכעלטע וליפא
 ףיורא עלא ןענייז ןַאד -- .רעדעפ ַא יו גנירג יוזא רעסַאװ ןרעביא
 .ןעמיווש טזָאלענ ךיז ןוא עשזרַאב רעד ףיוא

 יז זיב ,ןעמואוושעג יוזא ייז ןענייז טכענ יירד ןוא געט ייווצ
 .טכַאנ עבלאה ןעוועג ןיוש זיא סע .גערב א וצ ןעמוקעגוצ ןענייז
 זיא סָאד זא ,ןעזרעד ייז ןבָאה עשזרַאב ןופ רעטנורא ןענייז ייז זַא
 ,רעסיורג 8 ןוא ןענַאלּפָארע עכעלטע ןעייטש סע .טרָאּפ-טפול ַא
 -רעטנורא ןענייז ןילעּפעצ םנופ ךעלּפערט יד .ןילעּפעצ רעסיורג
 -ניק יד .רעטצניפ זיא סע ןוא ןסלָאשרַאפ טינ זיא ריט יד ,טזָאלעג
 .םניוו רעליק א טזָאלבעג טָאה עס ןוא קידרעפעלש ןעוועג ןענייז רעד
 ןפָאלשרעביא ןילעּפעצ ןיא ןיירא רימָאל, -- :ךעלגניא רָאּפ א ןנָאז
 טעוו עמ זַא ,ןָאט רימ ןלעוװ סָאװ ןוא , -- :עדלעז טנָאז ".טכַאנ יד
 ןָא עלַא טביילק , :לבייל ּפָא ךיז טפור "?רַאפרעד ןגָאלשנָא זדנוא
 זדנוא ןעמ ליוו רעמָאט ןוא ,רעמ סָאװ ,סענעשעק יד ןיא רענייטש
 "!קירוצ ןבעג ןרימ ,רענייטש יד טימ ןרעוו ךיז רימ ןלעוו -- ןגָאלש
 ןיירא ןענייז ,רענייטש ןבילקעגנָא ןבָאה עלא .ןָאטעג יוזא ייז ןבַאה
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 .ןֿפָאלש קנעב יד רעטניה טניילעצ ךיז ןוא ןילעּפעצ ןסיורג ןיא
 טלסיירמ סע -- ייז ןליּפרעד ,ףיוא ךיז ןּפַאכ ייז ,ןגרָאמ ףיוא

 ןבָאה !ןעילפ ייז ,טשרע -- ןייא ךיז ןרעה ייז .ןילעּפעצ רעד ךיז
 יד רעטניה ןופ טקורעגסירא טייחרעליטש ךעלנניא רַאּפ א ךיז
 ןייד זיא טָא ,לבייל , --- :םייח טגָאז םיצולּפ ןוא -- ןָאט קוק א קנעב
 רענייא עטַאט ןייז עקַאט זיא'ס -- ,יוא, :קוק א טוט לבייל "!עטַאט
 לבייל טָאה -- "!ךיא ןיב טָא ,עטַאט ,עטַאמט , !טפַאשנאמ רעד ןופ
 ךעלנניא עכעלטע ךָאנ ,ןטַאט ןייז וצ ןּפָאלעגוצ ןוא ןגירשעגסיוא
 ךיירפ א ןוא למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס .סעטַאט ערעייז ןעזרעד ןבָאה
 ייב ןטעב ןעמונעג ךיז ןבָאה רעדניק יד .ןלייצרעדוצרעביא טינ ---
 יז לָאז רע ןילעּפעצ ןופ ןאטיּפאק םייב ןלעוּפ ןלָאז ייז ,סעטַאט יד
 עקַאט ןוא ,סעמַאמ יד ןעז רעלענש סָאװ ןליוו ייז .םייהַא ןעננערב
 טלייצרעד סעטַאמ יד ןבָאה .קישט גינעק ןטימ ןענעכערּפָא ךיז
 סָאד םיא ראפ ןעגנוזעגרעביא ןוא ןַאטיּפַאק םעד השעמ עצנַאג יד
 ויא רע רעבָא .טכאלעצ קראטש רעייז ןַאטיּפַאק רעד ךיז טָאה ,לדיל
 טעוועריקראפ ךיילנ טָאה ןוא גינעק ןפיוא ןרָאװעג סעכ ןיא ךיוא
 .טָאמש ס'נינעק םוצ ףיש-טפול יד

 רעדניק יד ןבָאה ,ץַאלַאּפ ןרעביא ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ןעוו
 םיצולּפ ןוא "!רענייטש טימ ןפרַאװרַאפ םיא ןרימ , -- :ןפורעגסיוא
 = + .'םוב םּוב .!םוב-םוב א םפול רעד ןיא טרעהרעד ךיז טָאה
 .ץאלאּפ ןפיוא רענייטש ןילעּפעצ ןופ טרעדיילשעג רעדניק יד ןבָאה

 -םארט-ס--רע טרעהרעד םיצולּפ .ןפַאלשענ דָאהג זיא גינעק רעד צ
 - רע טניימ .טרעטיצ ךַאד רעד ןוא !םוב-םוב-םוב -- סעּפע טעק
 -רעד דלאב רעבָא .ןפָאלשנייא רעדיוו רע ליוו ,םיא ךיז טמלוח סע
 ,זַאלג ןופ ךארט אזא ןוא ןיירא םופ ןיא ץעז ןקראטש א רע טליפ
 .ףליה, :ןגירשעצ ךיז רע טָאה .ןָאטענ שטיווק א שזא טָאה רע זַא
 רענייטש יד ןוא ןפַאלעננעמאזוצ טייל-ףיוה יד ךיז ןענייז "!ףליה
 -יילּפ יד ןיא ,ּפָאק ןיא ,םיפ יד ןיא :ןעמעלא ףיוא ןגיולפעג ןענייז
 לוטש םנינעק ןפיוא ךיילג ןלאפעג זיא סָאװ ןייטש ןייא ףיוא .סעצ
 סָאװ ,רעדניק יד ,רימ ןענייז סָאד , :עלעטעצ ַא ןדנובענוצ ןעוועג זיא
 ןוא ,ןילעּפעצ א ןבָאה רימ .טָאמש ןופ ןבירטרַאפ טסָאה ,גינעק ,וד
 טסצוו ֹוד ביוא ,ןרעטעמשעצ רענייטש טימ ץַאלַאּפ ןייד ןלעוװו רימ
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 טָאטש ןופ ןקישרַאּפ טינ רעמ זדנוא טסעוו וד זַא ,ןגָאזוצ טינ זדנוא
 סיורא גנעה ,וצ זדנוא סע טסגָאז וד בוא .ןעמייה ערעזדנוא ןופ ןוא
 "!ךַאד ןפיוא ןָאפ עסייוו ַא

 עסיורג א ןעגנעהסיורא ןסייהעג ךיילג טָאה קישמ גינעק רעד
 .םולש ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ךַאד ןפיוא ןַאפ עסייוו
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 קירט-עלעגייפ א ןופ השעמ יי

 טאי-לגויא ןוא

 ןפורעג טָאה עמ עכלעוו ,ירפ א טאהעג טָאה קישט גינעק
 ןסייהעג יז טָאה ,רעטכָאט א טאהעגנ ןבָאה ייז ןוא ,קירעשט-קישט

 .קידערעד
 עמַאמ-ץטַאט ןבָאה ,רָאי ןעצ ןרָאװעגנ טלַא זיא רעטכָאט יד ןעוו

 טָאה סָאװ ,עלעגייפ-גניז ַא ,הנתמ-נַאטסטרובעג א טפיוקעג ריא
 .קירט-עלעגייּפ -- ןסייהעג

 וטסלָאז ָאד טָא, :קירט-עלענייפ וצ טנָאזענ רעטכָאט יד טָאה
 ךעלעדיל ןעגניז רימ טסלָאז ןוא ,ןטרָאג םענייש ןיימ ןיא ןעניואוו
 ."גָאט ץלַא

 רעמָאט .ףָאלש ןטכייל רעייז ַא טאהענ טָאה קישט גינעק רעד
 רעדָא ןָאמעג טסוה ַא רעדָא ,ןָאטעג סינ ַא ןטייוו ןופ רעצימיא טָאה
 -ֿפיוא ךיילנ ךיז רֶע טנעלפ ,ץַאלַאּפ ןייז ייברַאפ ןעגנאגעג ןוליפַא
 .םיא טקעוו עמ סָאװרַאפ ןרעזייב ךיז ןעמענ ןוא ,ףָאלש ןופ ןּפַאכ

 ךיז טָאה ןוז יד ,ןנרָאמירּפ רענייש רעייז ַא ןפָארטעגנ טָאה
 םעד ןברַאפַאב ןעמונעגנ טָאה ןוא ףָאלש ןופ טּפאכענפיוא סָאװרָאנ
 .ןרילָאק עװעזָאר ןוא עטיור טימ למיה ןעיולב-ףיט

 סקישט גינעק םעד ףיוא ןפָאלשענ דָארנ זיא סָאװ קירט-עלענייפ
 -טיור םעד ןעזרעד טָאה יז זַא ןוא ,טּפאכעגפיוא ךיז טָאה ,רעטצנעפ
 -עגסיורא טָאה יז זַא ,טיירפרעד יוזא ךיז יז טָאה ,למיה ןעוועזָאר
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 ."קישט ,קישט , :עלעדיל עשלעגייפ ריא ןעגניז
 רעזייב א ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא ךיז טָאה קישט גינעק רעד

 "?ירפ יוזא ךימ סָאד טפור רעוװ ,ייה, :ןעיירש ןעמונעג ןוא
 קירט עלענייפ סָאד רעבָא .טרעפטנעעג טינ םיא טָאה רענייק

 סָאװו "!קישט ,קישט, :עלעדיל ריא ןעגנוזעגנסיורא רעדיוו טָאה
 "!ןוז ,ןגרָאמ םוג, :ךַארּפש רעזדנוא ףיוא טניימעג טָאה

 ןייז ףיױא עלעגייפ סָאד ןעזרעד טָאה קישט נינעק רעד יו
 ריש טָאה רע זַא ,ןרָאצמירנ ַאזַא ןיא ןלַאפעגניירא רע זיא ,רעטצנעפ
 קירט עלעגייפ זיא .ןקעטש ןייז טימ ּפָאק סעלעגייפ טּפַאלקעצ טינ
 זא ,קיּפ ַאזַא זָאנ ןיא םיא ןבעגעג טָאה ןוא ןרָאװעג זייב ךיוא
 ןוא טיור ןרָאװעג ,ןרָאװעג ןלָאװשעג קישט גינעק םייב זיא זָאנ יד
 ,םיורג יוזא ןרָאװעג זיא יז זיב ,ןסקַאװ ןוא ןסקַאװ ןעמונעג ,יולב
 .טנַאפלעה ַא ייב יו טינ ריש

 וצ ןעמוקעגניירא זיא קירעשט-קישמ ןגינעק יד ,יורפ ןייז ןעוו
 :טכַאלעצ ךיז יז טָאה --- זָאנ ןייז ןעזרעד םָאה ןוא רעמיצ ןיא םיא

 !קישט ןאמ ןיימ ,ןגָארקעג טסָאה וד זָאנ א ראפ סָאװ יוא, --
 "!זָאנ אס ,יוא !ַאכ ,אכ ,אכ !לניּפש ןיא ךיז ףיוא קוק ַא רָאנ ומ

 -- :רעזייב א טגָאזעג קישט גינעק טָאה
 ַא זָאנ רעד ןיא ןבעגעג קירט עלענייפ סָאד רימ טָאה סָאד, --

 םע !סע ךיא לעוװ ןגָאירַאפ !ןענַאד ןופ ןגָאירַאפ סע לעוװ ךיא .קיּפ
 "!נָאטראפ ןפור טינ רעמ ןיוש ךימ טעוו

 טניילעג טינ קירט-עלעגייפ ןיוש ךיז טָאה טכַאנ עקידנעמוק
 ןגָארקעג טנייפ טָאה סע ,רעטצנעפ ס'קישט גינעק םעד ףיוא ןפָאלש
 רעטצנעפ ןפיוא ןפָאלש טגיילעג סע ךיז טָאה .קישט גינעק םעד
 .קירעשט-קישט ןיגינעק רעד ןופ

 זיא ןוז יד זא ןפָארטעג רעדיוו טָאה ןגרָאמירפ ןטייווצ ןפיוא
 ןסָאגעצ יז טָאה רַאפרעד ןוא ,למיה םענייש ןרעטיול ַא ףיוא סיורא
 רעביא טײקמירַאװ ַאזַא טימ ןלַארטש ענעדלָאגיזַאר עקיטכיל עריא
 ןטלַאהניא טנעקעג טינ ךיז טָאה קירט עלעגייפ זַא ,טלעוו רעד
 :ןעגנוזעגסיורא ךעליירפ ןוא

 "!ןוז ,ןגרָאמטוג !קירעשט-קישמ ,קירעשט-קישט,
 ןופ ףיוא ּפַאכ א ןבעגעג ךיז קירעשט-קישט ןיגינעק יד טָאה
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 טּפור רעוו, ןעיירש ןעמונעג ןוא ,קידעבעל טינ ,טיוט טינ ףָאלש
 "?ירפ יוזא ךימ סָאד

 .ןֿפָאלשעג ךָאנ ןענייז עלא לייוו ,טרעפטנעעג טינ טָאה רענייק
 טקוק םע ןייש יו ןעזרעד עטשרע יד טָאה קירט עלעגייפ סָאד רָאנ
 !קירעשט-קישט , :ןעגניז ןעמונעג רעדיוו סע טָאה -- טלעוו יד סיוא
 "!קירעשט-קישט

 רעייז יז זיא -- ,עלעגייפ סָאד ןעזרעד יורפ עשירַאנ יד טָאה
 טָאה .רעסַאװ גורק א ןָאטעג סָאנ ַא םעד ףיוא טָאה ןוא ןרָאוװעג זייב
 זָאנ יד זַא ,קיּפ ַאזַא זָאנ רעד ןיא ןבעגעג קירט עלעגייפ סָאד ריא
 ןוא ןסקַאװ ןעמונעג טָאה ןוא יולב ןוא ןיורב ןרָאװעג ריא זיא
 .ּפָאק ריא רעביא זיב שזַא ,ןסקאוו

 טָאה ,רעמיצ ןיא יורפ ןייז וצ ןײרַא זיא קישט גינעק רעד ןעוו
 !זָאנ ַא רַאנ ץז ,ַאהַא , :קידנכַאל ןטייז יד רַאּפ ןטלאהעג ןיוש ךיז רע
 "!זָאנ א ,וא !לניּפש ןיא ךיז ףיוא קוק א רָאנ וט

 ןיא ךיז ףיא ןָאמטעג קוק א טָאה קירעשט-קישט ןיגינעק יד
 .םורדרַאפ רַאפ טעּפילכעצ שזַא ךיז טָאה ןוא -- לניּפש

 ריא ןוא ,קידערעד רעטכָאט רעייז ךָאנ טקישעג ךיילג ייז ןבָאה
 .קירט ץעלעגייפ סָאד ןענע'גרה'רעד וצ ןלױּפַאב

 -עג ןופ ןטלאהעגנייא םיוק קידערעד עלעדיימ סָאד ךיז טָאה
 :טנָאזעג טָאה יז רָאנ ,רעזענ ייווצ יד ףיוא קידנקוק ,רעטכעל

 טכאמעג ךייא יז טָאה סָאװרַאפ !עלעגייפ טכעלש ַא טָא, --
 "?רעזענ ענעלָאװשעג עכלעזא

 טלייצרעד קירעשט-קישט ןיגינעק ןוא קישט נינעק ריא ןבָאה
 ךָאנ ןליוו ייז ןעוו ,ןגרָאמירפ עלא ייז טפור קירט עלענייפ ריא זַא
 קידערעד עלעדיימ סָאד טָאה .ןדייל טינ סָאד ןליוו ייז ןוא ,ןפָאלש
 .ןקעוו טינ רעמ ןיוש ייז טעוװ קירט עלענייפ סָאד זא ,טנָאזעגוצ ייז

 :טגָאזעג ןוא עלעגייפ םוצ סיורא זיא קידערעד ןוא
 עטַאט ןיימ ןפור וצ רעמ ןנַאוװ טינ טסלָאז וד !קירט-עלעגייּפ ,, --

 "?טסרעה וד ,ירפ רעד ןיא עמַאמ ןוא
 "!לירעשט-קישט !קישט , :ץעלעגייפ סָאד טרעפטנע
 ןיירא קירוצ זיא ןוא ןרָאװעג זייב קידערעד עלעדיימ סָאד זיא

 ,זיוה ןיא
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 עמ !טכעלש זיא'ס -- :עלענייפ סָאד ךיז טכַארט טכַאנ ענעי
 טָאה יז .רעטצנעפ סעלעדיימ םעד ףיוא ןגייל טנייה ןיוש ךיז ףרַאד
 ךיא ןעוו ןוא ליוו ךיא ליפיוו ןענניז ןענעק ךיא לעװ ,ביל ךימ
 לידז

 ןגרָאמירפ םענעי טּפאכעגפיוא ךיז טָאה קירט עלעגייפ סָאד ןעוו
 טָאה יז סָאװ טייקנייש רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאנרַאפ יז זיא ףָאלש ןופ
 .ןעזרעד

 טקנוּפ רָאנ ,יולב-ףיט ךָאנ םייז ןייא ןופ ןעוועג זיא למיה רעד
 ענעדלָאגניג ןעמיוושעגמורא ןענייז ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןגעקטנַא
 .ךעלדנעקלָאװ

 ןופ קירט-עלעגייפ ייב ןעגנירּפש ןעמונעג טָאה ץרַאה סָאד
 ןעוו ,לָאמ עלא יו רענעש ךָאנ ןעגנולקעג טָאה לוק ריא ןוא ,דיירפ
 :ןוז רעד וצ ןנרָאמ-טונ ריא ןעגנוזענסיורא קיכליה טָאה יז

 -עד !קירעשט-קישט ,קידערעד ,קידערעד !קירעשט-קישט,
 "!לישט ,קידערעד ,קידער

 ןוא ,ףָאלש ןופ טּפאכעגפיוא קידערעד עלעדייט סָאד ךיז טָאה
 :ןגירשעצ ךיז טָאה

 ךָאנ זיא'ס !לניופ רעטכעלש וד ,ןפור וצ ףיוא ךימ רעה
 !ןפָאלש ליוו ךיא .רעטצניפ

 ןוז יד .רעטצניפ ןעוועג טינ רעמ ןיוש זיא ןעלעגייפ ראפ רָאנ
 .טלעוו יד טמערַֿאוװעג ןוא םינּפ קיטכיל ריא ןזיװַאב ןיוש טָאה

 :קירט-עלעגייפ סָאד רעדיוו טגניז
 "!לישט !קידערעד ,קירישט-קישט !קידערעד ,קישט , --
 ןקרַאטש ַאזַא טוט ןוא קידערעד עלעדיימ סָאד ףיוא טגנירּפש

 -רעד טינ ריש זיא עלעגייפ סָאד זַא ,עלעגייפ ןפיוא ןשיק ריא ףרָאװ
 -ץנ ךיוא ריא קירט עלענייפ ןיוש -ראפרעד טָאה .ןרָאװעג טקיטש
 ןלָאװשעג ךיילנ ריא ייב זיא זָאנ יד זַא -- קיּפ ַאזַא זָאנ ןיא ןבעג
 .עבורט ַא יװ ןרָאװעג

 יד ןוא עמַאמ יד ,עטאט רעד ,םורַא יירד עלַא ןיוש ייז ןעייג
 ןיא ןריצאּפש יוזא ייז ןעייג ,רעזענ ענעלָאװשעג טימ ,רעטכָאט
 :טנאפלעה רעד ייז וצ טנָאז .ןטרָאג ןשינָאלָאָאז ןכייר ,ןסיורג רעייז

 טקוק ריא ?רעזענ עכלעזַא ,ןשטנעמ ,ךייא וצ סע ןעמוק יוו, ---
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 טנעז ריא ,רעמ טינ -- ,ןטנאפלעה ,רימ יו יוזא טעמכ סיוא ךָאד
 ."םיפ ייווצ ףיוא טייג ןוא ,רענעלק

 :קישט גינעק ךיז טיירשעצ
 !טקיּפעצ רעזענ יד זדנוא קירט עלעגייפ סָאד טָאה סָאד , --

 ןוא ןעמענ ערעזדנוא םיוא טיירש ,ןגרָאמירפ עלַא זדנוא טפור םע
 "!ףָאלש ןופ זדנוא טקעוו

 ןעלקָאשעצ ענייז ןרעיוא יד זא ,טנַאפלעה רעד ךיז טכַאלעצ
 | .שזא ךיז

 ןעד ריא טייטשראפ .;ןענייז ןשמנעמ יד שירַאנ יו ,יוא , --
 -עד ,קירעשט-קישט, :םגניז סע ןעוו ?ךַארּפש סעלעגייפ םעד טינ
 :ןגָאז וצ טניימ יז -- ןעמענ ערעייא טינ יז טניימ "!קישט ,קידער
 ךארּפש ריא זיא סָאד !טלעוו ענייש ,ןגרָאמ טוג ,ןוז ,ןגרָאמ טוג
 ."ןדער טינ שרעדנא ןעק יז

 קידערעד עלעדיימ סָאד ואוו ץַאלַאּפ םענייש םעד ןופ טייוו טינ
 טָאה טרָאד ןוא זיוה ןייש א ךָאנ ןענופעג ךיז טָאה ,טניואוועג טָאה
 קידערעד ךיז טָאה .עלעגניא א ,טיירפ א סעלעדיימ רעד טניואוועג
 עמ ןוא ,ךיז טקיּפ קירט עלעגייפ יינ ריא זא ,טנַאלקראפ םיא רַאֿפ
 .ןגרעוורעד ןפראד סָאד טעוו

 -ּפָא םע לעװ ךיא !רימ וצ סָאד זָאל וד, :עלעגניא סָאד טגָאז
 ןעמענ טעוװ עלעגייפ ןעוו ןוא ,ןטרָאנ ןיא טכַאנ עצנַאג א ןטרַאװי

 "!ןּפאכ סע ךיא לעװ -- ןפור ךיד
 ךיד טעוו סע זא ,ןָאט וטסעוו סָאװ ןוא, :עלעדיימ סָאד טנָאז

 "?ןקיּפעצ ךיוא
 ןיב ךיא, .לנניא סָאד ךיז טכאלעצ "?ןקיּפעצ ךימ ?סָאװ, --

 ,ארומ ןייק םינ םענייק ראפ בָאה ךיא !טינ ןעמ טקיּפ ךימ !טאי ַא
 יוזא יו ןזייוו ןיוש ריא לעוו ךיא !םינ יאדוא עלעגייפ א רַאפ ןוא
 "!םניירפ עניימ ןקיּפ וצ

 ןיילא ךיז טפור סָאװ לנניא סָאד .ןעוועג עקַאט זיא יוזא ןוא
 -ייפ סָאד טיהעגנ ןוא ןטרָאג ןיא טכאנ עצנַאג א ןסעזעג זיא ,טאי ןָא
 טָאה קירט עלענייפ סָאד יו לענש יוזא ,גָאטראפ ןוא ,קירט עלעג
 סָאד םָאה ,ןָאט וצ גניז א ליומ סָאד ןענעפעעצ טלָאוװעג סָאװ רָאנ
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 ,טנאה ןיא םיא ייב ןגעלעג ןיוש זיא סע ןוא ,ּפאכ א ןבעגענ םע לגניא
 :םיא ייב ןטעב ןעמונעג ךיז קירט עלענייפ טָאה
 .ןָאטעג טינ םטכעלש ןייק םענייק בָאה ךיא  !ּפָא ךימ זָאל, --

 ,לגניא רעייט .ןוז רעד וצ ןעגנוזעג ךעלדיל עניימ זיולב בָאה ךיא

 "!ּפָא ךימ זָאל
 :םַאי א זיא סָאװ ,לגניא סָאד טנָאז
 רעזענ יד ןוא ?ןָאטענ טינ סטכעלש ןייק וטסָאה םענייק , --

 טינ ןכאל עלא ןוא ?ןיינ ?טקיּפעצ טינ טניירפ ץניימ ייב ומסַאה
 -רעד ךיד לעוװ ךיא .ןקיּפ טינ ןיוש ךיז וטסעוו רעמ ?ןיינ ?ייז ןופ
 "!ןקיטש

 טימ ךיז טעב יז ןוא ,קירט עלענייפ סָאד רעייז ךיז טקערשרעד

 ןײלַא וד ןדייס !ןקיּפ טינ םענייק רעמ ןיוש לעוװ ךיא , :ןייווענ ַא
 "!ןקיּפ ךיא לצוװ ןיילַא ריד ראפ רָאנ .ןקיּפ ןצימע ןסייה רימ טסעוו

 | ;:טַאילגניא טגָאז
 ןוא !ןַאלּפ א זיא סָאד ?ןסייה לע ךיא ןעמעוו רָאנ ,יוזא ,--

 "?ןקיּפ טסלָאז וד ליוו ךיא ןעמעוו ןסיוו וטסעוו יוזא יו
 ןוא ןצימע ןבעל ןייטש טסעוװ וד זא, :עלענייפ סָאד טגָאז

 -ָאד םעד זא ןסיוו ןיוש ךיא לעוװ --- "ויפ-ויפ , ןָאט ףייפ א טסעוו

 .ןָאט קיּפ א ךיא ףראד ןשטנעמ ןקיז
 .יירפ עלעגייפ סָאד טזָאל רע ןוא ,טַאילגניא םעד סָאד טלעפעג
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 ןרעביא "טָאילגניא , ןיילא ךיז טפור סָאװ ,לגניא סָאד יוזא טיינ
 ,רעדניק עניילק עּפורג א סַאג ןפיוא רע טעזרעד .ןריצאּפש טָאטש
 טייג ןאמ רעקיד ,רעטעפ א ןוא ,ראוטָארט ןפיוא ךיז ןליּפש סָאװ
 ריא טָאה סָאװ, --- סופ ןטימ רעדניק יד ּפומש א טוט רע ןוא ,ךרוד
 קעווא ?ןייגכרוד טינ ןשטנעמ ןייק טזָאל ןוא ,טײרּפשעצ יוזא ָאד ךיז
 "!געוו ןופ

 :טנָאז ןוא טאילגניא םיא וצ וצ טייג
 א ןָא ּפָא טינ ריא טייג סָאװ ,רעסיורג א ךָאד טנעז ריא , --

 ןַאמ רעטעפ רעד םיא וצ טנָאז "?טייז
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 ?ןטפעשעג עדמערפ ןיא ךיז וטסשימ סָאװ !קענש וד ,יעה, --
 "!שטַאּפ ַא דלַאב וטסּפאכ טָא

 קוק א זילב טוט רע ,טינרָאנ טַאיײלגניא ןיוש םיא טרעּפטנע
 ץלעגייפ סָאד וצ ךיילג טילפ "?!ויפ-ויפ , ףייפ א טיג ןוא םיא ףיוא
 מָאה רע זַא -- קיּפ ַאזַא זָאנ ןייז ןיא ןאמ ןטעפ םעד טינ ןוא ,קירט
 ןלָאװשעג םיא זיא זָאנ יד ןוא ,קיטייוו ראפ ןָאטעג לסיירט ַא שזַא ךיז
 .גרַאב ַא יװ ןרָאװעג

 -ניק עניילק וצ טכעלש זיא ץעמ ןעוו ןעמ טגירק סָאד טָא,; --
 קעװא רעטייוו ךיז זיא ןוא ,טגָאזעג טַאיײלגניא םיא טָאה "!רעד
 .ריצאּפש ןייז ףיוא

 םרָאפ עלעגניא ןיילק א יו רע טעזרעד סַאג רעטייווצ א ףיוא
 םימ לוש ןופ טייג סָאװ ,לגניא רעסיורנ א וצ טייג .לקיסייב ןייז ףיוא

 .ןרָאפכרוד ךיז לקיסייב סָאד ןעמענוצ םיא ייב ליוו ןוא ,רעכיב קַאּפ ַא
 לנניא עסיורג סָאד טמענ .ןבעגנ טשינ םיא עלעגניא סָאד ליוו

 ךיז טנייועצ .ּפָאק ןרעביא רעכיב יד טימ פאלק א םיא טוט ןוא
 ןגָאלש וצ טינ ךיז וטסמעש יו, :טַאילגניא ּפָא ךיז טפור .דניק סָאד
 -ץעשט עשז-סָאװ ,לקיסייב ןייד טינ ךָאד זיא'ס ?ךיז ןופ ןרענעלק ַא
 "?דניק םוצ ךיז וטסעּפ

 ךלאב טסעוו ?ומסיב רעוו ןוא, :לגניא עטכעלש סָאד טגָאז
 "!טסליוו וד ביוא ,ןּפאכ ךיוא

 "!ויפ-ויפ , :ףייפ א זילב טוט רע .טָאיײלנניא טינ טרעפטנע
 םעד טינ ןוא ייז ןבעל סיוא ךיילנ טסקַאװ קירט-עלענייפ סָאד ןוא !

 שטיווק ַא שזַא טוט רע זַא ,קיּפ אזא זָאנ רעד ןיא לנניא ןטכעלש
 יוװ סיורג יוזא טרעוו זָאנ יד ןוא ,םיא ייב ךיז ןלַאפעצ רעכיב יד ןוא
 .ץנַארַאמ 8

 -ץשט וצ ךיז יו ,לָאמ ןטייווצ א ףיוא ןסיוו ןיוש טסעוו, --
 .קעווא טייג ןוא ,טַאיײלגניא םיא טגָאז ,"ןעּפ

 א יו רע טעז .ןטרָאגרעדניק א ייבראפ רע טייג רעטעּפש
 ןוא רעטצנעפ יד ייב ןעייטש ךעלדיימ ןוא ךעלנניא-לוש עּפורג
 יד ייב רעדניק עניילק ןציז קינייווניא ןוא ,למוט ןכאמ ןוא ןעיירש
 ןבילוצ רָאנ .השעמ א ןלייצרעד יז ליוו ןירערעל יד ןוא ,ךעלשיט
 .השעמ יד ןרעה טינ רעדניק יד ןענעק רעטצנעפ יד ייב למוט
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 ,רעטצנעפ יד וצ םוא לָאמ עלא ךיז ןעיירד ,קיאור טינ ייז ןציז
 ןופ ןיינקעווא ןלָאז ייז רעלמוט יד ייב ךיז טעב ןירערעל יד ןוא
 .ןטרָאד

 ןיוש ךָאד טנעז ריא ?ןירערעל רעד ריא טרעטש סָאװרַאפ, --
 -קעווא רעסעב רימָאל ,טמוק !ןייטשראפ ריא טנעמ ,רעדניק-לוש
 "ףענאד ןופ ןיי

 ןָא םיא ןפור ,ןכאל םיא ןופ ךעלדיימ ןוא ךעלנניא יד ןעמענ
 .ןֿפוטש ןָא םיא ןביוה ןוא ,ןשינעמענוצ טימ

 רע טגָאז ,ןַאמ וצ טָאה רע ןעמעוו טימ טאי-לגניא ןיוש טעז
 ךיילג טמוק עלעגייפ סָאד "!ויפ-ויפ , :ףייפ א טוט רע רָאנ ,טשינרַאג
 טסייוו ןוא ,טלמוטעצ סע טרעוו ,רעדניק ליפ יוזא סע טעז .ןעילפוצ
 .ןָאט וצ סָאװ טינ

 קירט עלעגייפ ןוא ,טַאײלגניא עוװעדנאמָאק ַא טוט "!ןעמעלא
 -- ריפ ןוא ,יירד ןוא ,ייווצ ןוא-סנייא :ןקיּפ רעזענ יד ךיז טמענ
 ןעשמיווקעצ ךעלדיימ יד זא ןוא ,ךיז ןעיירשעצ ךעלגניא יד זא ןוא
 .םעקירוב עטיור עסיורג יוװ ןרָאװעג ייז ייב ןענייז רעזענ יד --- ךיז

 ןיא ןירערעל א ןרעמש וצ יוזא יוװ ןסיוו ןיוש ריא טעוו טציא,
 .רעטייוו קעװַא זיא ןוא טגָאזעג ייז טאי-לגניא טָאה ?!טעברא רעד

 רַאנ טָאה רע ואוו ןוא ,טָאטש ןרעביא ןעגנאנעג רע זיא יוזא
 ךלאב רע טָאה --ןעננאגאב טרעוו סטכעלש סעּפע זא טקרעמאב
 .טכאמעג טכערוצ סעלא ןיוש טָאה יז ןוא עלעגייפ םוצ ןָאטעג ףייפ ַא

 ףיוא טצעזענוצ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג דימ רעבָא ןיוש רע זיא |
 א ףיוא טצעזענקעווא קירט-עלענייפ ךיז טָאה .קרַאּפ ןיא קנַאב ַא
 טקוקענמורא ךיז ליטש ,עלייוו א ןסעזעג זיא ,םיוב א ןופ לגייווצ
 ןוא רעמיוב ענירג יד ףיוא ןוא עקנָאל רענייש רעקינוז רעד ףיוא
 :לוק ןפיוא ןעגנוזעצ ךיז טָאה ןוא ןעמולב ץענייש

 ,קישט !קירעשט-קישט ,קידערעד ,קידערעד !קירעשט-קישש
 "!לישט ,קישט

 טפור סָאװ, :טרעדנואווראפ גנַאפנָא ןיא ךיז טָאה טָאילגניא
 ןעו רעבָא .טכארטמענ רע טָאה "?טניירפ עניימ עלעגייפ םעּפע
 :טדערעגרעביא ךיז ןשיווצ ןבָאה קרַאּפ ןיא קנעב יד ףיוא ןשטנעמ
 טמוק יו !זיא סָאד לניופ-גניז רעכעלרעדנואוו א ראפ סָאװ ,יוא,

51 



 -ַאל ,ַאש-ַאש , :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןעוו ןוא "?רעהַא לגיופ אזַא
 זא ,ןענאטשראפ טַאילגניא טָאה "!טגניז לגיופ רעד יו ןרעה רימ
 .ךדיל א רָאג טנניז סע רָאנ ,טניירפ ענייז םינ טפור קירט-עלעגייפ
 :טגָאזעג ןוא עלעגייפ סָאד ןפורענוצ רע טָאה

 לָאז רענייק זא עז ןוא ,קירט עלעגייפ ,טסליוו וד ןיהואוו ילפ,
 ,ןפראד ךיד לעװ ךיא ןעוו רָאנ !ןיירא דלַאװ ןיא ילפ !ןּפאכ טינ ךיד
 ".קירוצ ןעמוק וטסלָאז

 ןיא ןגױלּפעגקעװַא זיא ןוא טקנאדאב םיא טָאה קירט עלענייפ
 .עגנוזעג ךעליירפ ןוא יירפ יז טָאה ןגרָאמירּפ ןדעי .ןיירא דלַאוװ
 רעמ ןיוש טָאה יז ןוא טרעטשעג טינ רעמ ןיוש ריא טָאה רענייק
 ,קישט-קישט ןעגנוזעג ךעליירפ ןוא יירפ רָאנ ,טקיּפעג טשינ םענייק
 .קישט ,קידערעד ,קידערעד-קישט ,קירעשט-קישט
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 רפטיװשיטּפופ רשר
 -ַארע יד ףיוא טקוקעג ,שיט םענעטכױלַאב םייב ןסעזעג זיא סקעלַא

 מרעהענוצ-בלאה ךיז טָאה ןוא ןעגנוטייצ עקידקיטנוז יד ןיא ןענַאלּפ
 ןבָאה ןעמַאמ רעד טימ רעטסעווש ערעטלע ןייז סָאװ .ךערּפשעג םוצ
 -ץּפלַאה סעסימ ,הנכש א רערעייז ןנעוו טדערעג ןבָאה ייז .טריפעג
 טייג סקעלַא רעכלעוו טימ ,עלערָאד ,לרעטכעט ריא ןגעוװ ןוא ,ןיר
 רעייז טָאה רע עכלעוו ןוא ,ןיירא "לוקס-שזדעליוו, ןיא גָאט ץלַא
 .טאהעג ביל קרַאטש

 רעייז ןופ טרעקעגּפָא קנַאדעג ןייז רעבָא ךיז טָאה זייווכעלסיב
 ןבָאה ןעמַאמ ןייז ןוא רעטסעווש ןייז ןופ רעטרעוו יד .ךערּפשעג
 ..טרעהעג טינרָאג טעמכ רעבָא טָאה רע ,ןרעױא ענייז טכיירגרעד
 ןעזעג טינרָאג רעבָא טָאה רע -- ןפָא ןבילבעג ןענעז ןגיױא ענייז
 .ןעקנאדעג ענעגייא ענייז טימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא רע לייוו

 ץפראש א טפַאש ףרָאד ןיא טיײקילײװננַאל יד ןוא טעמוא רעד
 -ילייווננַאל יד ןרעטשעצ לָאז סָאװ ,ןפערט לָאז סעּפע זַא .שינעקנעב
 ,זיא טינ סָאװ -- םרוטש ַא ,טנעדיסקע ןַא ,רעייפ א ןפערט לָאז :טייק
 -עג רוטַאנ רעד ןופ זיא סקעלַא ...ליטש יוזא ןייז טינ לָאז םע יבַא
 סעּפע זא ןעוועג זיא שטנואוו רעטסערג ןייז :זעיציבמַא רעייז ןעוו
 ןזייווסיורא ןענעק לָאז רע ואוו ןיילא םיא טימ עקַאט ןפערט לָאז
 -עק ערעדנא סָאװ ,םניוזא ןָאטּפיױא סעּפע ןענעק לָאז רע :טייקשידלעה
 .ןענעכייצסיוא ןענעק ךיז רע לָאז טימרעד ןוא .טינ ןענ

 זיא ,גנומייצ רעד ןיא ןענַאלּפָארע יד וצ דניצַא קידנקוקוצ ךיז
 ןעמיווש ןענעק טפראדעג טלָאװ עמ זַא קנאדעג ןפיוא ןעמוקעג םיא
 ךָאנ רשפא ןוא .רעסַאװ ןיא יו טכייל יוזא טקנוּפ טפול רעד ןיא
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 .ןכַאמ וצ ןעגנוגעווַאב ערעסָאװ ןסיוו רָאנ ףרַאד עמ -- רעטכייל
 סע זיא רעכעלנעמ ץלַא ןופרעד טכַארטענ טָאה רע רעמ סָאװ

 טייקטכייל ץנדָאמ ַא טליפרעד םיצולּפ טָאה רע .ןרָאװעג םיא רַאפ
 -ץנ ןיילא ךיז ןופ ךיז ןבָאה סיפ ןוא טנעה יד .רעּפרעק ןצנאג ןייז ןיא
 רעסיורג רעד ןרָאװעג טקעלּפטנַא םיא זיא םיצולּפ -- ןוא ןביוה ןעמונ
 .רעדעפ 8 יוװ גנירג ןרעוו ןופ דוס

 -ייז טימ עיניל רעכיילג א ןיא ןגיוצעגסיוא טנעה ענייז טָאה רע
 זייווכעלסיב .ץַאלּפ ןופ טרירעג דלַאב םיא סע טָאה -- ןעלסקַא ענ
 ןוא ליד ןשיווצ ןעננעה ןבילבעג זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה

 טזָאלענקעװַא ךיז ןוא טכיילנעגסיוא ךיז רע טָאה ןַאד .עילעטס רעד
 .ןעמיווש

 ןעוועג ן'סקעלא ראפ זיא טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןופ עיצַאסנעפ יד
 ןופ טיירש רעטסץעווש יד זַא ,טכודעג ךיז טָאה םיא .ענדָאמ רעייז א

 ,ץַאלּפ ריא ןופ ןעננורּפשעגפיוא זיא ןײלַא עמַאמ יד וליפא .קערש
 קיטליגכיילג זיולב טָאה רעבָא סקעלַא .ןקָארשרעד ןוא טניוטשרעד
 -רעטנורא ךיז ןסייהעג םיא טָאה עמַאמ יד ןעוו ,ןָאטעג לכיימש ַא
 א ףיוא ןכָארקענפיורא זיא עמַאמ יד ןעוו ןוא .דרע רעד וצ ןזָאל
 ךָאנ ןָאמעג ביוה א קנילפ ךיז רע טָאה ,ןּפעלשוצרעטנורא םיא לוטש

 .רעגניפ-ץיּפש ץענייז ריא קידנזָאלרעביא םיוק ,רעכעה

 עלופ ןייז ןזייוװַאב וצ ,ןצנוק עלענש רָאּפ א טכַאמעג טָאה רע
 עטשאררעביא יד ןופ ןעיירשעג יד .טסנוק רעיינ רעד ןיא טייקטינעג
 טָאה רע ןעוו ןרעיוא ענייז ןיא ןעגנולקעג ץלַא ךַאנ ןבָאה עקיבוטש
 -ואוושעגסיורא ךיז זיא ןוא טייז א ףיוא טעוועריקענסיוא זעיצארג ךיז
 .רעטסנעפ ןכרוד ןעמ

 ,רעכעד יד רעביא ןָאטענ ביוה ַא ךיז רע טָאה רעדעפ 8 יוװ גנירג
 ףיורא ןעננוגעװַאב עטכייל קידנכַאמ ,רעמיוב יד ןשיווצ קידנריריװַאל
 ןיוש רע זיא טָא ןוא ,דָאר ןסיורג א טכאמעג רע טָאה טָא .ּפָארא ןוא

 ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ .ןגַאזגיז ענעדישראפ ןיא קעווַא
 ופ ליבַאמָאטיױא ןַא .ננורעטסייגַאב םיורנ ןופ ןגירשענ ןבָאה ,סַאג
 .טרעניײטשרַאפ יו טלעטשענּפָא לָאמאטימ ךיז טָאה םרַאּפ ס'נַאפעטס
 -וצ רֶע זיא -- רעטפאלק עטיירב קידנכַאמ ,גנוגנערטשנָא ןָא טעמכ
 -ץנניירא ןיהַא זיא ןוא זיוה ם'נירעּפלַאה עלערָאד וצ ןעמואוושעג
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 .רעטסנעפ ןכרוד ןעמואווש
 טנעלפ ּפָאצ ןדנַאלב ןגנַאל ריא טימ ,עלערָאד ענייש עכיוה יד

 וצ טייקמאזקרעמפיוא סע'סקעלַא טימ ןריסערעטניא סָאוװ-קיניײװ ךיז
 רעדָא ןייג ןרצאּפש רעבָא .ןכש סלַא ןדלוד רָאנ םיא טנעלפ יז .ריא
 סנעמעוו ,סנעפעטס ןיטרַאמ םענייש םעד טימ רָאנ יז טנעלפ ,ןצנַאט
 .ליבָאמָאטױא םענעגייא ןא טאהעג טָאה עטַאט

 ןוא זיוה ןיא ריא וצ ןעמואוושעגניירא זיא סקעלא ןעוו דניצא
 ,ןולאב א יו ,עילעטס רעד ןבעל ןנַארטענכרוד ןייפ יוזא ךיז טָאה
 -ענסיוא טָאה ,ינק יד ףיוא ןלַאפעג גנושאררעביא ןופ עלערָאד זיא
 טַאה גנורעדנואווַאב ןוא טּפַאשביל טימ ןוא ,םיא וצ טנעה יד ןניוצ
 :ןגירשעגסיוא יז

 "!םקעלַא ,הָא;
 -ור ךיז זיא לכיימש ןטלַאק ַא ריא קידנפראוואוצ ,סקעלַא רָאנ

 יד ןוא .סיורא ןסיורד ןיא קירוצ ןעמואוושעגסיורא ןסַאלעג ןוא קיא
 ,הא .סקעלא הָאי :ןגירשעג ,ןּפָאלעגכַָאנ זיא עלערָאד עצלָאטש
 .קילב ןכעלטניירפ ןייא שטָאכ קידנטעב ,"!םקעלא

 ףרָאד עצנַאג סָאד ןבילקענפיונוצ לייוורעד ךיז טָאה ןסיורד ןיא
 רעטרעדנוה ןופ ןעיירשעג-ארוה .לוקס ןופ רערעל עלַא טימ ןןשטנעמ
 .דרע יד ןרעטיצ טכאמעג ןוא טפול יד ןטינשעגכרוד ןבָאה רעזדלעה
 -עג זיא ,רערעראפ-לוקס עריא עלַא ןופ טלננירעגנמורא ,עלערָאד
 וצ ,םיא וצ טקוקענפיורא ןוא טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןענַאטש
 מּפאכעגסיורא םיצולּפ םָאה יז .ןניוא יד ןיא ןרערמט טימ .ן'סקעלַא
 ןיא ןַאמעג ףרָאװ א ןוא ,ּפָאצ ריא ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ ,םולב יד
 א יז ןוא ,טּפאכעג דלַאב םולב יד רע טָאה .ן'סקעלַא וצ ךיוה רעד
 .ןקרעמאב טנעקעג םיוק יז טָאה עמ זא .ךיוה יוזא ןַאמעג רעדיילש
 עזעיצארג עקנילפ טימ ,ןןָאמעג ביוה א ןיילא ךיז רע טָאה דלַאב רָאנ
 םיפ סעלערָאד וצ יז ןוא ,טּפאכעגנָא םולב יד רע טָאה ןעגנונעוואב
 .ןפרָאװעג

 רַאנ .ןבעל סע'סקעלא ןיא ןעוועג סָאד זיא טנעמָאמ רעסיורג ַא
 -וצניירא ךיז טנעמָאמ ןסיורג םעד םָא ןיא ןביוהעגנָא טָאה סעּפע
 ,םיא וצ קידנקוקפיורא ,םינּפ סעמאמ ןייז :ןרעטש םיא ןוא ןסייר
 טימ ןרָאװעג סעּפע זיא ןשטנעמ עגנעמ רעסיורג רעד ןשיווצ ןופ
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 -עג ןוא טנעה יד טימ טכאמעג קיד'הנושמ טָאה יז .טנעָאנ וצ לָאמא
 "!רעטנורא םוק טונימ יד !סקעלַא ,ּפָארא םוק , :ןנירש

 דניצַא ךָאד זיא רע .ןרָאװעג טגערענפיוא קראטש רע זיא
 ןייז ךיז טָאה ךָאד ןוא .טלעוו רעד ןיא ןָאזרעּפ עטסערנ יד ןעוועג
 טקנוּפ ,םיא ףיוא ןעיירש וצ טכער סָאד ןעמונעג ץלַא ךָאנ עמַאמ
 -וועמעש ,רע'טושּפ ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןטייצ עטלא ענעי ןיא יו
 םע .ןרָאװעג זייב קראטש רעבירעד רע זיא .לגניא-לוקס רעקיד
 לָאמנייא לָאז יז זַא ,סניוזא סעּפע ןָאטּפָא טסולנרַאפ םיא ךיז טָאה
 טצלירג ָאד ןוא .םיא טימ ןעוועדנַאמָאק וצ ןרעהפיוא לָאמ עלַא רַאּפ
 "!םקעלַא !םסקעלַאי :לָאמ ןטסטנזיוט םוצ רעיוא ןיא םיא יז

 ןייק וליפא רע טָאה ןעילפ ןראברעדנוז ןייז ןופ ןָא ביױהנָא ןופ
 ןופ ענייא זא טסואוועג טָאה רע .ןּפיל ענייז טנפעעג טינ לָאמ ןייא
 .ןגייווש--זיא טסנוק רענעדנופרעדייינ ןייז ןופ ןכַאז עטסקיטכיוו יד

 סעמַאמ ןייז ףיוא טגערעגפיוא קרַאטש קידנעייז ,טציא רעבָא
 -נייא טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,טײקטרַאּפשעגניײיא רעקידנעיירש
 -רעטנורא ךיילג --- זיא ןוא טרָאוװ ןייא שטָאכ ריא ןגָאז ןופ ןטלַאה
 היה היד היד היה החח יי .דרע רעד ףיוא ןלַאפעג

 ןופ קנורט א ריא ןעננערב וצ ן'סקעלַא ןטעבעג טָאה עמַאמ יד
 יז טָאה .ץַאלּפ ןופ טרירעג טינ ךיז ןוא ןסעזעג רעבָא זיא רע .ךיק
 זייב ךָאנרעד ןוא טשַאררעביא רעבָא זיא יז .ןטעבעג רעדיוו םיא
 -טנע ןוא טרָא ןופ טינ ךיז טריר רע זַא ןעזעג טָאה יז ןעוו ,ןרָאװעג
 יירד .ןיירא ןניוא יד ןיא ךיילג ריא טקוק רע שטָאכ טינ ריא טרעפ
 -ענ טינ רעפטנע ןייק ץלַא ןוא ,ןעמָאנ םייב ןפורעג םיא יז טָאה לָאמ
 טנעַָאנ רָאנ ןעגנאגעגוצ ,ןענאטשענגפיוא ץַאלּפ ריא ןופ יז זיא .ןנָארק
 :ןיירא םינּפ ןיא ךיילג םיא ןָאטעג יירשעג א ןוא םיא וצ

 "!םקעלַא

 .ןָאמטעג רעטיצ ןקראטש ַא טָאה סקעלַא
 ךיז טָאה --- ןוא ןגירשעגסיוא קיד'סעכ רע טָאה ,"!ישזד ,הָא,

 .טּפאכעגפיוא
 -ייצ ענעפרָאוװעצ יד ,םינּפ ןזייב סעמאמ ןייז ןעזרעד טָאה רע

 רעטמעשראפ ןוא רעטקיטייוועצ א -- ןוא ןענַאלּפָארע יד טימ ןעגנוט
 ...רעמיצ ןופ סיורא רע זיא
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 ַאשטאקיּפ ששיקצנל

 -עג א טימ סַאג ןיא םינכש יד םיא ןפור ױזַא) ָאשטַאקיּפ שיקעל
 ןייק ןוא בייוו ןייק .רָאי קיצרעפ רעבירַא ןיוש ןַאמ א זיא ,(רעטכעל
 -ַאלעגסױא -- ןגיוא יד ,רַאד זיא םינּפ ןייז .םינ רע טָאה רעדניק
 יד רעבָא ,ץרַאװש טעמכ ךָאנ זיא דרָאב ןייז .עקימעמוא ןוא ענעש
 ךעלשּפיה ןוא ןכָארקעגסױא בלַאה ןיוש ןענייז ּפָאק ןייז ןופ רָאה
 .רעדיילק ענעסירעצ ,עטלא ןיא ןסַאג יד רעביא םורַא םייג רֶע .יורג
 ןייז ףיוא טביוה רע ןעוו זַא ,ןסירעגּפָא יוזא םיא ייב זיא לברַא ןייא
 ןופ םיורא ןקעטש סיפ יד .רעטנורַא לברַא קיטש ַא טלַאפ -- טנַאה
 -ניפ-סיפ ץענייז טינ טשמטיינקרַאפ רע ליפיוו ןוא ,ךיש ענעסירעצ יד
 -עצ ןוא רע טּפאלקעצ רעבירעד .סױרַא ץלַא ייז ןכירק -- רעג
 .סיפ ץענייז טכעמש

 טעױר רע יוװ ,סנטסַאק-טסימ יד ייב טּפָא וליפא םיא טעז עמ
 לרעמוצ םעניילק א ןוא טניואוו רע .טסימ ךעלקעז-ריּפַאּפ יד ןיא ךיז
 טגָארט רע לייוו ,טנער ןייק טםינ טלָאצ רע ואוו ,רעלעק א ןיא
 .גָאמ עלַא רעלעק ןופ שא יד םיורא

 טינ עקַאט ריא טָאה ?ןַאמירָא ןַא זיא רע זַא ךָאד ריא טניימ
 -ריּפַאּפ טָאה רע :לסיב שּפיה ַא אקוד רע טָאה טלעג .ןפַארטעג
 עלא .תועבטמ ענעדלָאג ךס ַא וליפַא ןוא טלענ-רעבליז ןוא טלעג
 רע טּפעלש -- ףָאלש ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ רע רָאנ יוװ ,ירפרעדניא
 ןטלַאהַאב טניל סָאװ ,עטַאמש רעד ןופ טלעג לקעּפ ןייז סױרַא ךיילג
 -יא ןוא ןלייצ טלעג סָאד ךיז טמענ ןוא ,ץַארטַאמ ןייז ןופ ךָאל ַא ןיא
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 טינ ךיז רע טנינרַאפ גָאט ַא טנעס קיצפופ יוו רעמ רעבָא .ןלייצרעב
 .רעגראק ַא רעייז זיא רע לייוו ,טלעג ןייז ןופ ןבעגסיוא

 -ץרומכעגנַא ןא ,רעקירעגנוה-בלַאה ַא םורַא רע טייג קידנעמש
 א ףיוא ןבעגסיוא רעבָא .טלעק ןופ רע טרעטיצ רעטניוו ןוא ,רעט
 ןיא ןפע וצ רעמ לסיבא ןוא ,טינ ךיז רע טנינראפ סָאד -- לטנאמ
 .םינ יאדוא סָאד -- געט עקידרעטניוו

 םורא ַאשטָאקיּפ שיקעל ױזַא טייג גָאט-ננילירפ א ןיא לָאמנייא

 רעמיראוװ ַא זיא גָאט רעד .ךעלנייוועג יוו רעקיטעמוא ךָאנ סַאנ ןיא
 ה?) םוװ .סאנ ןיא ךיז ןליּפש רעדניק יד .יװ רע טעז .רענייש ןוא
 ;ךעלדער-סופ ףיוא ךיז ןנָארט ,ךעלקירטש רעביא ןעננירּפש ייז יו
 ןופ רעריפנָא רעד ,לגניא ןייא .ךיז ןעיירפ ןוא ןעלמוט ,םורַא ןצנַאט
 -ץביא יד יו רעכעליירפ ךָאנ ןעוועג זיא (ליּפש-עקליּפ) "םיינ-לָאב , א
 .םנעמעלַא יו רעכעה ךָאנ ןעגנולקעג טָאה לוק ןייז ןוא ,עקיר

 ןופ ליּפש יד טכארטַאב ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה שיקעל
 ןעלמומ ןייז ,לוק ךעליירפ קידנעננילק םלגניא םעד רעבָא .סנמייוו
 שיקעל זיא .ךיז וצ ןניוצענוצ סעּפע םיא טָאה "םייג-לָאב , רעד ייב
 :לגניא םעד וצ טדנעוועג ךיז ןוא ,רעדניק עּפורג רעד וצ ןעגנַאגעגוצ
 | "?ךיד ןעמ טפור יו;

 םענדָאמ סנאמ ןרַאפ ןקָארשרעד סגנַאפנָא ךיז טָאה לנניא סָאד
 -ראפ .לבייל ךימ טפור עמ, :טרעפטנעעג םיא רע טָאה ךָאד ,ןעזסיוא
 "?ריא טגערפ סָאװ

 ןוא ךעליירפ יוזא ךיד טכַאמ סָאװ, :ָאשטַאקיּפ שיקעל טגָאז
 "?החמש יד זיא סָאװ ?טבעלעגפיוא

 ןקַארשרעד לסיבא ןוא טרעדנואורַאפ ןָא םיא טקוק לבייל
 -רַאפ , :לכיימש א טימ טרעפטנע ןוא דלַאב ךיז טשרעהַאב רע רעבָא
 ;ןסיורדניא םירָאוו זיא"ס ,םנייש ןוז יד ?ךעליירפ ןייז טינ סָאװ
 .עלוש ןופ ןוא "לוקס, ןופ יירפ ןענייז רימ ןוא ,תבש טנייה זיא'ס
 ןיוש ךיז ןענעפעעצ ייז יו טעז טָא -- ןעמולב ןיוש ןסקַאװ סע
 ,ונ .טצעזראפ ץקַאט ייז בָאה ןיילַא ךיא . . . דרַאי רעזדנוא ןיא
 "!םונ ריס זי

 :לבייל טנָאז .שיקעל םיא טםנערפ "?ךיוא וטסָאה טלענ ןוא , ---
 ןוא6 ."טלעג ןייק טינ טסָאק ןוז יד ?טלעג ךיא ףרַאד סָאװ וצ,
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 .שיקעל רעדיו טגערפ "?טַאז וצ וטסָאה ןסע
 ךיא זַא, ,לבייל טרעפטנע ,"עטַאמ רעד טנידרַאפ ןסע ףיוא ,, ---

 ךיא ףרַאד עשז-סָאװ ,עמַאמ יד רימ טינ ,"םירק-זייא , ףיוא ףרַאד
 .לכיימש א טימ לבייל טקידנערַאפ -- "?ךָאנ

 ךיז טרעה ,לגניא סָאד טכארטאב ןוא טייטש ָאשטַאקיּפ שיקעל
 סעּפע ןוא --- םינּפ ןכעליירפ ןזָאלגרָאז ןייז טעז ;דייר ענייז וצ וצ
 ַאי ךָאד בָאה ךיא :רע טכַארט . . . ןצרַאה םייב ןנָאנ םיא טמעץנ
 ?קיטעמוא יוזא רימ זיא עשזיסָאװרַאפ ןוא ,טלעג

 רעביא טייג .ןטרָאד ןופ קעװַא רע טייג טירט עמַאזגנַאל טימ
 רעדנַא ןַא ףיוא .ןצרַאה םייב טעמוא רעד םיא טגָאנ סע ןוא ןסַאנ יד
 רַאּפ א טלַאה לנניא רעדעי ןוא ןעייטש רעדניק עּפורנ ַא רע טעז סָאנ
 "!ןיא ּפישט סטעל, :ךעליירפ ןעלמוט ייז .טנַאה רעד ןיא סינעּפ
 ןביז רַאפ סעקנישזָאר "סקַאב, עצנאנ א ןפיוק רימָאל .ייז ןנָאז
 ךיא לעװ "לקינ, ַא בָאה ךיא ןוא , "!יטרַאּפ ַא ןכַאמ ן'רימ ןוא טנעפ
 עלא .לנניא יינ ַא וצ טגנירּפש ,"םּפַאּפ ילַאל ןפיוק ןעמעלַא רַאּפ
 .ףכֿאז עטוג יד ןפיוקנייא קעװַא עכעליירפ ןפיול

 ןייק טינ זיא'ס ,ןיינ, :טכַארט ןוא ןיילַא ןייטש טביילב שיקעל
 ןבָאה האנה ףרַאד עמ ;!ןטייב ךיז ףרַאד עמ ,ןבעל וצ יוזא תילכת
 -נַא ןופ עקַאט ןוא .ןעמולב ןופ ןוא זָארנ ןופ ,ןוז רעמירַאוװ רעד ןופ
 ךָאד ןטסָאק ןכַאז עטוג ערעדנַא רעבָאה !ךיוא ןכַאז עטונ ערעד
 ןיילא ךיז רע טנָאלש ,"!ןטסָאק לָאז, .ּפַאכ א ךיז רֶע טוט ,"!טלעג
 רענעסירעצ רעטלַא רעד ?האנה ןופרעד ןעד טָאה רעוו, .רעביא
 זַא ,ץַארטַאמ םעיינ ַא ןפיוק טינ עקַאט סָאװרַאפ ןוא ?ץַארטַאמ
 "?רענייב יד ןָאמ ייוו טינ רימ לָאז סע

 טעוו רע זא ךיז ייב רע טסילשַאב טרָא ןפיוא ָאד עקַאט ןוא
 רעדיילק עיינ ןפיוק טעװו רע .ךיז ףיוא ןעװעלַאשז טינ רעמ ןיוש
 רעטוּפ ןוא ,שיילפ לקיטש ַא נָאט עלַא רע טעוו ןסע ןוא ;ךיש ןוא
 םיא ךיז טעוװו סע סָאװ רע טעוװ ןָאט ןוא ,ןסיײבנָא רַאפ זעק רעדָא
 . . . טפָא סיוואומ יד ןיא ןיינ וליּפַא ,ןלעװרַאּפ

 -ױל לָאמא טימ ןענייז ןגיוא ענעשָאלעגסױא עקיטעמוא ענייז
 .ןקַאב עכיילב ענייז טקעדַאב טָאה ברַאפ ַא ןוא ,ןרָאװעג רעקידעב
 שיקעל טייג טירט ערעטסעפ ןוא עציײלּפ רעטכיילנעגסיוא ןַא טימ
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 ,לגניא םוצ טדערעג רעירפ טָאה רע ואוו סָאג רעד ןיא קעװַא קירוצ
 ,רעדניק עּפורגנ עצנַאנ יד ןפָארמעג ךָאנ טָאה רע .לבייל טסייה סָאװ
 יו "םייג-לָאב , ןייז ןיא טכָאקראפ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא לבייל ןוא
 וצ טנָאז ןוא טנַאה רעד ייב םענ ַא ןעלבייל טוט שיקעל .רעירפ
 :םיא

 ליוו ,קנַאדעג ןטוג ַא ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ ראפרעד , --
 ענעדלָאג עניילק א םיא טגנַאלרעד רע ןוא "!הנתמ א ןבעג ריד ךיא
 .העבטמ

 -קילפעצ ענייז ףיוא טקוק ;טרעדנואווראפ ןָא םיא טקוק לבייל
 יוזא ךייא וצ טמוק יוו, :טנָאז ןוא ךיש ענעסירעצ ןוא רעדיילק עט
 "!לירוצ ךייא סע טמענ !טינ סָאד ליוו ךיא ?טלעג ליפ

 :רע טגָאז ,טניימ לבייל סָאװ ָאשטַאקיּפ שיקעל טייטשראפ
 ,טע'בנג'עג טינ טלעג סָאד בָאה ךיא ,טינ ארומ ןייק בָאה, --

 טירט עלענש טימ ןוא "!ןעמענ סע טסגעמ -- סנגייא ןיימ זיא סע
 .געוו ןייז קעװַא רע זיא

 ,זיוה ןייז ןיא ןפָאלעגניירא קידעבעל-טינ ,טיוט-םינ זיא לבייל
 .טלעג סָאד ןזיוועג ריא ןוא השעמ עצנַאג יד ןעמַאמ ןייז טלייצרעד

 -עצ ןרימ ,םוג ,ונ !לגניא א ןופ לזמ ַא טָא, :עמַאמ יד טנָאז
 "!גוצנָא ןַא ןפיוק ריד ןוא טלעג סָאד ןטייב

 ,טלענ סָאד ןטייבעצ עקַאט ןרימ, ,לבייל טנָאז !עמַאמ ,ןיינ , ---
 -ענ ךָאד טָאה ןאמ רעד .ןפיוק עטַאט רעד רימ ןעק גוצנָא ןַא רעבָא |

 "!ןטלַאה סָאד ךיא ליוו -- ,רימ רַאפ טלענ סָאד ןבענ
 ףניפ עצנַאנ ןנַארקענ ןוא עבטמ ענעדלָאג יד ןטיבעצ טָאה עמ

 -רַאפ-טייצ רעיינ א ןעננַאפעגנָא ךיז טָאה סע ןוא .ריא רַאפ רעלָאד
 ךיז טָאה קיטשירפ רַאפ ךָאנ ,ירפרעדניא ץלַא :ןעלבייל ייב ביירמ
 םייהא רע זיא .ןגעמרַאפ ןייז .ןלייצרעביא ןוא ןלייצ טּפַאכעג לבייל
 עלעטסעק ןייז וצ טּפאכעג ךיילנ ךיז רֶע טָאה -- לוש ןופ ןעמוקעג
 סָאװ טרעהעג טינ טָאה רע .ןלייצ ןעמונעג רעדיוו ןוא טלעג טימ
 ךיז סאנ ןיא םיא ןפור םירבח יו טרעהעג טינ ;םיא וצ טדער עמ
 .טלייצעג ןוא טלייצעג רָאנ טָאה רע ;ןליּפש

 רעבַָא ,רַאפרעד םיא ףיוא ןרָאװעג זייב ןיוש ןענייז עמַאמ-עטַאט
 .ןֿפלָאהעג טינ רָאנ טָאה סע
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 ןיא ןיוש ןענייז רעדניק עלא ?ןפיורד ןיא םינ וטסיינ סָאװ, --
 ןטימ ךיז טסליּפש ןוא "סעמַאשזדַאּפ , יד ןיא טציז וד רָאנ ,סָאנ
 ןיוש ךָאד טסיב !ּפָאק ןיימ ףיוא הרצ עַײנ א !ליּפש עיינ א .טלעג
 .טרעזייבעג םיא ףיוא עמַאמ יד ךיז טָאה -- "!טנַאװ יד יוו ךיילב

 טלעג עלעטסעק סָאד טלעטשענקעוװא ץפיז א טימ טָאה לבייל
 ןייז ןופ לגיּפש ןיא ןַאטעג קוק ַא עקַאט ייברעד ןוא ,דָאלפוש ןיא
 .ענדָאמ סיוא עקַאט טקוק רע !תמא זיא'ס -- רע טעז ."רעסערד,
 ךיא ןעוו, -- ןוא עקיטעמוא -- ןגיוא יד ;רָאד ןוא ךיילב -- םינּפ סָאד
 ןיוש ךיא טלָאװ, ,קנאדעג א ןייא םיא טלַאפ ,"דרָאב א ךָאנ בָאה
 טלעג סָאד רימ טָאה סָאװ ,ןַאמ רענדָאמ רעד יו טקוקענסיוא דלאב
 ןוא ,טכַארמץג טּפָא רעייז לבייל טָאה ןַאמ םענעי ןופ לייוו ."ןבענעג
 .רעמ טינ םיא טעז רע סָאװ טרעדנואווענ ךיז טָאה

 רע טָאה ,לניּפש ןיא יוזא קידנקוק .ןקָארשרעד ךיז טָאה לבייל
 ךיז גנַאל ןיוש טָאה רע זא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .טכַארטרַאּפ ךיז
 ,רעירפ יו רעדניק יד טימ ןסיורד ןיא זָאלגרָאז יוזא טליּפשעג טינ
 טָאה רע .ןגָארקעג טלעג סָאד טָאה רע רעדייא ,קירוצ טייצ ַא טימ
 רעריּפנָא רעד ,"רעדיל , רעד רעמ טינ ןיוש זיא רע זַא טנָאמרעד ךיז
 ליפיוזא טינ טּפיוהרעביא טייג רע זַא ;סַאנ ןיא "סמיײנ:לָאב , יד ןופ
 טָאה רע סָאװ סעלא זַא ןעזעגמורַא ךיז טָאה רע .רעירפ יוװ סַאג ןיא
 ןייז םימ ךיז טליּפשעג ןוא טלייצעג זיא -- טציא ןָאטעג ןטסרעממא
 םרעלָאד ענייז ןטיבעג טָאה רע יוװ טנָאמרעד ךיז טָאה רע .טלעג
 ךָאנרעד ןוא .סמייד ןוא סלקינ ףיוא ךָאנרעד ןוא ,סרעדָאװק ףיוא
 -יוו ןוא רעבָא ןוא ,סראלָאד ףיוא רעדיוו ןוא ,סרעדָאװק ףיוא רעדיוו
 ןטַאט םייב ןטעב גָאט ץלַא ךָאנ טגעלפ רע .טלעג ןיילק ףיוא רעד
 םיא רָאנ ,ןבענענסיוא טינ לקינ םעד רעבָא ,"םירק:זייא , ףיוא לקינ ַא
 -ַאמ רעד ןוא .טלעג עקירעביא יד וצ עלעטסעק ןיא ןגיילניירא ךיוא
 ןגלָאפ ןוא לגניא רעטונג ַא גָאט ןצנַאג ַא ןייז וצ ןגָאזוצ רע טגעלפ ןעמ
 . + . "םייד, א ןבעג םיא טעװ יז ביוא ריש

 -סניפ יד ןופ ןצרַאה ןפיוא ןרָאװעג רעקיטעמוא ךָאנ זיא ןעלבייל
 לבייל .רע טכַארמ ?םיא טימ ָאד ךיז טוט סָאװ .ןעקנַאדעג ערעט
 ןופ רעדליּפעג ןוא רעטכעלעג רע טרעהרעד -- רעטסנעפ םוצ וצ טייג
 טָאה סָאװרַאפ :ךיז טרעדנואוו רע ןוא .ךיז ןליּפש ייז יוו רעדניק יד
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 םיא ךיז טָאה סָאװרַאפ ןוא טרעהעג טינ טעמכ טציא זיב סע רע
 ?ןסיורד ןיא ןייג טלָאװעג טינרָאג טעמכ

 . . . רעמירַאװ ןוא רענייש ַאזַא ,רעקינוז ַאזַא זיא ןסיורד רעד ןוא
 -עג םיא טָאה שינעגָאנ ַא ;ןעלבייל טּפאכעגמורא טָאה שינעקנעב א
 .טמעלק

 טלעג סָאד ןבעגקעװַא םיא ןוא ןַאמ םעד ןכוזסיוא ףרַאד עמ, --
 "!רעמ טינ סָאד ליוו ךיא ,, ,לבייל טכַארט "!קירוצ

 ןוא טלעג טימ עלעטסעק סָאד טּפַאכ ,ןָא דניוושענ ךיז טוט לבייל
 ןַאמ םעד ןכוז ןסַאג יד רעביא ךיז טזָאל רע .ןסיורדניא סיורא טפיול
 .דרָאב רעד טימ ןוא רעדיילק ענעסירעצ יד טימ

 -יטעמוא ןוא רעקירעגנוה ַא ,רעדימ ַא לבייל זיא ןעמוקעג םייחא
 רענעדליג רעד ןופ ןַאמ םעד .העש-גָאטימ רעד ךָאנ גנַאל ןיוש .רעק
 ץמַאמ יד ןוא ,ןפָארטעג טינ ןסיורד ןיא ץענרעניא רע טָאה עבטמ
 ןטריפעגרעביא ןראפ םרעזײבעגנָא טונ םיא ףיוא ךָאנ ךיז טָאה
 .גָאטימ

 םיא יז טָאה "!טינ ןעמ טסע --- טייצ ןיא טינ טמוק עמ זַא, --
 ךיד סע טעוװ -- ערעשטעוו זיב ןטרַאװ ןזומ ןיוש טסעוװ, .טגָאזעג
 "!ןסע וצ טייצ ןיא ןעמוק ןענרעלסיוא

 ןסאג יד רעביא ןעגנַאגעגמורא לבייל זיא סיוא גָאט ,ןייא גָאט
 רשפא -- ןשטנעמ וצ טקוקנעוצ ךיז ץלַא ןוא זיוה ןייז ןופ טייוו טינ
 עלעטסעק סָאד .דרָאב רעד טימ ןַאמ םעד ןפערטנָא טרָאּפ רע טעוו
 ךיז טנעלפ סע .שינעמוקּפָא ןַא ןרָאװעג ןעלבייל רַאפ זיא טלעג טימ
 םיא ,ןפָארטעגנָא ןאמ םעד ןיוש טָאה רע זַא טכאנייב ןע'מולח םיא
 ןיא ךעליירפ רעדיוו ןיוש ךיז טליּפש ןוא ןבעגעגקעװַא טלעג סָאד
 : ןסיורד

 ןייז וצ ןפָאלעגוצ םולח ַאזַא ךָאנ לָאמ רָאּפ ַא רע זיא ירפרעדניא
 -ענ טינ טלענ סָאד קידנעעזרעד ןוא -- תמא זיא'ס יצ ןעז דָאלּפוש
 ןצנַאג ַא ןוא ,ןצרַאה םייב ןעמעלקרַאפ ןעלבייל סע טגעלפ ,טעּפעשט
 .רעטנערענפיוא ןא ןעגנאגעגמורא ןיוש רע זיא גָאט

 טכַאנרַאפ ןיוש ,לָאמנייא ,ןכָאװ ריפ עצנַאג קעװַא ןענייז יוזא
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 -דיילקעג-ןייש ַא ייבראפ טייג סע יו ,רעטסנעפ ןכרוד לבייל טעז ,וצ
 טלָאװ רע יו ,םורַא ךיז טקוק ,ּפָא עלייוו ַא ךיז טלעטש ,ןַאמ רעט
 רעד יו לבייל טעז םורַא עלייוו א ןיא .קעווא טיינ ןוא ,טכזעג ןצימע
 ואוו טַאל ןקידייל םוצ וצ טיינ ,זיוה םוצ וצ רעדיוו טמוק ןַאמ רעבלעז
 רעדיוו טייג ןוא ,ןצימע טכוז ,ףיוה ןיא וצ טייג, ?לָאב , טליּפש עמ
 .קעווַא

 .ןסיורד ןיא סױרַא רע זיא .ענדָאמ טקוקעגסיוא סע טָאה ןעלבייל
 -רעד לגניא סָאד טָאה רע רָאנ יו ןוא ,ןעמוקעגוצ רעדיוו זיא ןַאמ רעד
 םינּפ ןרעביא ןסָאנעצ לכיימש רעטיירב ַא ןַאמ םייב ךיז טָאה -- ןעז
 ךיד ךוז ךיא !לבייל ,ךָאד וטסיב טָא, -- :ןפורעגסיוא טָאה רע ןוא
 "!ןעז טלָאװעג ױזַא ךיד בָאה ךיא !ךיד ךוז ןוא

 עניורב עטוג טימ ,ןַאמ ןטדיילקעגךייש םעד ףיוא טקוק לבייל
 שירפ םינּפ סָאד .טנַאה ןיא רע טלַאה טוה םענעיורטש ַא ,ךיש עיינ
 :םגערפ רע ןוא לבייל ךיז טרעדנואוו .טריזַארענּפָא

 "?ריא טנעז רעוו ?ךימ ריא טנעק ןענַאוװ ןופ , ---
 -רעד וד זַא ןטיבעג ךיז ךיא בָאה קראטש ױזַא ,עשז-סָאוװ, ---

 ןבעגעג ריד טָאה סָאװ ןַאמ רעד ךָאד ןיב ךיא ?טינ רָאנ ךימ טסנעק
 -םיוא ןיוש יז טסָאה וד יצ ,ךָאנ יז טסָאה :הנתמ ַא עבטמ ענעדלָאג ַא
 ?"םירקי-זייא , ףיוא ןבעגגע

 רעד ריא טנעז סָאד , ,דיירפ טימ סיוא לבייל טיירש ?"סָאװ, --
 -ץג ריא טָאה ואוו ןוא ?דרָאב רעייא זיא עשז-ואוו ?ןַאמ רעבלעז
 "?רעדיילק ענייש עכלעזַא ןעמונ

 ךיז טפור ,"לגניא רעביל ןיימ ,ריד קנַאד א ץלַא זיא סָאד, --
 -- - - "לץוו ךיא, ,ַאשטַאקיּפ שיקעל ּפָא

 םנָאלש רע .טינ טייטשרַאפ ןוא ,רעמ טינ טרַאװ לבייל רעבָא
 :דייר יד רעביא םיא

 ךייא ךוז ךיא , ,םעטָא ַא ןָא לבייל טדער ,"רעטסימ ,טרעה, --
 ,קעװַא טינ טייג ;עקניליײװ ַא ָאד טָא טרַאװ .טייצ עגנַאל א םורַא ןיוש
 "!ןבעג םעּפע ךייא ליוו ךיא --- ךייא טעב ךיא

 זיא םורַא םונימ ַא ןיא .זיוה ןיא ןיירַא דניוושעג טפיול לבייל
 .רעלָאד ףניפ יד טימ עלעטסעק ןטימ ןסיורד ןיא קירוצ ןיוש רע

 רימ טָאה ריא סָאװ טלעג סָאד קירוצ ךייא טַאנ ,רעטסימ, --
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 .טנַאה ןיא טלעג טימ עלעטסעק סָאד לבייל םיא טּפוטש "!ןבעגעג
 ןוא ,ןגיוא עטּפַאגרַאפ טימ לגניא ןפיוא טקוק ָאשטַאקיּפ שיקעל

 .ָאד ךיז טוט סָאװ ןייטשרַאפ טינ ןעק
 ביל טינ טסָאה ?לביול ,קירוצ סָאד רימ וטסיג סָאװרַאפ ,, --

 "?סָאװ ,טלעג ןייק
 יוזא סָאד בָאה ךיא סָאװ רַאפרעד עקַאט , ,לבייל טגָאז ,"ןיינ, --

 מכאמ סע לייוו ,ןבעגקעװַא קירוצ סע ךיא ליוו ,טַאהעג ביל קרַאטש
 "!קנַארק ןוא קיטעמוא ךימ

 סָאד ןגָארקעג טָאה רע טניז זַא ןָאשטַאקיּפ טלייצרעד לבייל ןוא
 ןוא ,םעד רעביא ןרעטיצ ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,םיא ןופ טלעג
 ױזַא ןעוועג טינ ןיוש זיא רע .רעמ ןוא רעמ ןבָאה טלָאװעג ץלַא טָאה
 -עג טינ רעמ ןיוש ךיז טָאה רע .רעירפ יוװ ךעליירפ ןוא זָאלגרָאז
 ןעוועג ץלַא זיא רע לייוו ,רעדניק יד טימ ןסיורד ןיא טפָא יוזא טליּפש
 -ייז זַא ,ןטיה ץלַא ןוא ,טלעג סָאד ןטייבעצ ןוא ןטייב ןטימ ןעמונרַאפ
 .ןעמענוצ טינ טלעג לסיבַא םיא ייב ,הלילח ,ןלָאז רעדירב ענ

 קירוצ ןיוש ליוו ךיא .ןופרעד דימ ןיוש ךיא ןיב טציא ןוא , --
 .ייז יוו יירפ ןפיטש ןוא ןפיולמורא ליוו ךיא .רעדניק יד וצ ןסיורדניא
 ךיז ךיא לָאז ליּפש רעד ןטימניא זַא טינ ליוו ךיא -- רקיע רעד ןוא
 בייל טָאה ,"ןעמונעגוצ טלעג ןיימ ןעמ טָאה רעמָאט -- ןקערשרעד
 .טקידנערַאפ

 לגניא עטמַאלפעצ סָאד טעלג ַא ךעלביל טוט ָאשטַאקיּפ שיקעל
 רעייז ךיד ייטשרַאפ ךיא , :רעטכַארטרַאפ ַא טגָאז ןוא ּפָאק ןרעביא
 רעבָא .וד יו יוזא טקנוּפ טָא .טליפעג ױזַא ךיוא בָאה ךיא .טוג
 ןשטנעמ ןייא רַאּפ גונעגרעביא בָאה ךיא .טלעג סָאד טינ ףרַאד ךיא
 יוזא ךָאנ טסיב וד שטָאכ ,רַאבקנַאד רעייז ךיא ןיב ריד ןוא .ןבעל םוצ
 לכש ןרָאלק ןוא טייקכעליירפ ,טײקיזָאלגרָאז ןייד בילוצ סָאװ ,גנוי
 ךימ סע טסָאה וד .שטנעמ רעדנַא ןַא ןרעוו וצ טנרעלעג ךימ וטסָאה
 רימ עשז ףלעה .ןבעל וצ יוזא יו געוװ ןקיטכיר ןפיוא טריפעגפיורא
 "!ןטכארטוצ סעּפע עדייב רימָאל .רעטייוו

 -ַאב ,ןרעדנַא ןפיוא םופ ןייא טייב ,רענעגָארטעצ ַא לבייל טייטש
 ;ּפַאכ א ךיז רע טומ םיצולּפ ןוא ,רעדיוו ןוא רעדיוו ןאמ םעד טקוק

 מינ ךיא ףרַאד ,סעלַא רימ טיג ַאּפַאּפ ןיימ ,רעטסימ ,טרעה, --
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 -ענ זדנוא רערעל רעשידיא ןיימ טָאה עלוש ןיא רעבָא .טלעג רעייא
 -שטייד ןיא ,עינעמור ןיא ,ןלױּפ ןיא רעדניק עמירָא יד ןגעוװ טנעייל
 ןסע וצ סָאװ טינ ןבָאה רעדניק יד ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא דנַאל
 -רַאפ !ןעוועג ןיב ךיא רַאנ ַא רַאּפ סָאװ ,יוא .טלעק ןופ ןרעטיצ ןוא
 ,רעטסימ ,טמוק ?טכַארטעג טינ רעירפ םעד ןנעוו ךיא בָאה סָאװ
 ,רערעל ןיימ וצ ןייג רימָאל !עלוש ןיא ןייג יוו ייס טציא ףרַאד ךיא
 ןלױּפ ןיא רעדניק עמירָא יד רַאפ טלענ סָאד ןבעגקעווַא םיא רימ ןלעוו
 סע .ןָאט וצ סָאד יוזא יו ןיוש טסייוו רע .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא

 "!ייז וצ ךיילנ ןעמוקנָא טעוו
 ןראפ ן'ַאשטַאקיּפ שיקעל ןָאטעג ּפַאכ א ךעליירפ טָאה לבייל

 -כעליירפ סלבייל טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא זיא שיקעל ןוא ,טנַאה
 .עלוש ןיא קעװַא טירט עטסעפ טימ ןענייז עדייב .טייק

 טלענ קלח ןייז רערעל םעד ןבעגנענקעװַא ץלָאטש טימ טָאה לבייל
 ןָא ןַאד ןופ .קלח ַאזַא טקנוּפ ןבעגעג טָאה שיקעל ןוא עלעטסעק ןופ
 זיא ָאשטַאקיּפ ןוא .ןרָאװעג זָאלגרָאז ןוא ךעליירפ רעדיוו לבייל זיא
 ןייז טימ ןָאט וצ ןסָאלשַאב טָאה רע לייוו ,רעכעלקילג ךָאנ ןרָאװעג
 ךיוא ,ךעלגעמ טייוו יוװ רָאנ ,ןילַא ךיז רַאפ רָאנ םינ סטמוג טלעג
 .ערעדנַא ןפלעה
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 ארטקעפע ןטעצניײפ
 עדַאלַאב

 ,הנתמ א ןיקּפארד עיליצ

 ,ןלָאמ ץפיט ןיא ,גרעב רעטנוא
 ,דנאל ןטייוו ,ןטייוו א ןיא
 ,ךלמ ַא לָאמַא טבעלעג טָאה
 דנַאל ןליטש םעניילק םעד ןיא
 ךלמ רעטלַא רעד טבעלעג טָאה
 .דנַאנעבלַאז רעטכָאט ןייז טימ
 טקעדעגוצ ןע'הכלמ טָאה דרע
 -- ןעזרעד טלעוו יד רָאנ טָאה דניק ןעוו
 ןסקאוװעגסיױא רעטכָאט יד זיא
 .ןעזעג טינ רעטומ ןייק ןוא

 טכַאנ-םרוטש רעדליוו א ןיא
 ,טכארקעג טָאה רענוד ןוא ץילב ןעוו
 טלעוו רעד ףיוא הכלמ יד טָאה
 .טכארבעג דניק קיצנייא ןוא טשרע ריא
 ראפרעד רַאפ ךלמ רעד טָאה

0 



 רעצ םימ לופ ןוא דיירפ טימ לופ
 :טנייוועגניירא םינּפ םעניילק ןיא
 ךיד ןסיורד ןופ טגנערב םרוטש רעד,
 -- ןיירא זיוה ןיא רימ וצ דניצַא
 "!ןייז ַארטקעלע לָאז ןעמָאנ ןייד

 -- ארטקעלע טָאהעג טָאה םינּפ ַא
 טכַארטרַאפ ,טרַאצ ,רעטיול ,קיטכיל
 .גָאט רעקידגנילירפ א יו
 -- ּפָאק ַא טַאהעג יז טָאה רָאה ןוא
 ,ןוזןגרָאמ יד יו קימַאלּפ
 גנַאל ןוא קיד ןקור ןפיוא ןעוו
 גנַאלש ַא יו ןעיצ ךיז טגנעלפ
 .ֿפָאצ רענייש רעטיױר-קידלָאנ ריא
 ןגיוא ענדָאמ רעייז --- ןניוא רָאנ
 :טַאהעג הכלמ-תב יד טָאה
 ;ןלעװ עפיט ענירג יו --- יז ןענייז טָא
 .ןלעזַאג ענעקָארשעצ -- טָא ןוא
 ,טמַאצעג קיד'תועינצ ןוא קידלושמוא -- טָא
 .טמַאלּפעצ שירעטעררַאפ .זייב ןיוש -- טָא ןוא

 ךעלקעלג-רעבליז יו ףיוה ןיא טגנילק טנייה
 .רעטכעלעג ריא קידיירפ ןוא ךיוה
 ןגיוא-טעמַאס ןוא טנעה-טעמַאס
 ךעלקעב עלַא ןעלטרעצ ,ןטעלג
 :דיישרעטנוא ןָא עשרעדניק
 .רעטכעוו ןטסָארּפ יצ ,ףַארג ,;רעלצנַאק ןופ
 ײלרעלַא םילכ ,תונתמ .טלעג
 שעמ ןופ ןוא רעבליז ןוא דלָאנ ןופ
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 ייז ףיוא הכלמ-תב יד טיש
 .טנַאה רעכעלנינעק רעלופ ריא ןופ
 םיוא רעדניק עלַא טנרעל
 ;ײלרעלַא ןליּפש ןוא ץנעט
 ;ייז טימ טפימש ןוא טסַאּפש ןוא טפיול
 ,דָאר ןיא סיוא ץלַא ייז טלעטש
 -- דָאהַארַאק א ייז טימ טצנַאט
 ייוו ריא טוט ןרערט זיב ןוא
 ...ייז ןופ וצ יז טמענ עמ ןעוו
 ךעלננעלש עלעה ןעזױּפ ןגרָאמ -- ןגרָאמ רָאנ
 ...ןגיוא-ןלעוו ענירנ יד ןיא
 ןענַאטרעטנוא ס'כלמ םעד ןופ ךעלקעב עשירעדניק ןופ ןוא
 -- -- -- רעטנורא יולב סנכייצ ןענייוו
 ?ןענַאװ ןופ ?ואוו --- טינ טסייוו עמ ןוא
 ,ןסעצנירּפ יד טָאה טגָאזרַאפ לייוו
 רעדניק יד יז טָאה טגָאזרַאפ גנערטש
 םענייק וצ ןָאט וצ םּפיּפ ַא טינ
 םענייא וליפא ּפינק ַא ןגעוו

 !ןסייב ןלעוו ךיז טלָאוװ'ס יו ,יוא
 !ןסייר ריא רָאה יד קירוצ ףיוא
 ,ןכַאמ סנכייצ עיולב ריא ךיוא
 ..ןכַאל ןכַאל םעדכָאנרעד ןוא
 -- !ןסעצנירּפ ַא ךָאד זיא יז רָאנ
 !ןסעגרַאפ טינ ןעמ טגַאוו סָאד ןוא
 ,עטמעלקראפ ,זייב -- רעצרעה ןּפַאלק
 ..עטמעשראפ-םוטש רעדניק ןגייווש
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 ,יז טפיול -- טעברא ריא ןָאטעגּפָא
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 ןזָאלעצ ּפעצ יד טױר-קידלָאג

 .ןעגנַאלש ץעזייב עטציירעצ יו
 ןזָארג ןוא געטש רעביא ךיז טנָארט
 ;ןזָאלבעצ טניוו ןופ דיילק ןוא לויט
 -- ןזָאה יו ענעקָארשרעד ןוא
 ןקור וצ ךיז רעדניק ןעמענ
 ,סעטסוק רעטניה .רעמיוב רעטניה
 ,רעדנוזַאב ןוא ,ןעמַאזוצ ייווצ
 ןקוק וצ קערש טימ טרָאד ןופ ןוא
 .רעדנואווזייב ס'הכלמ-תב רעד ףיוא

 לטעב ןטקעדַאבזדייז ןּפיוא
 ,רעמיצ ןיא ךיז ייב וצרעטעּפש
 -- ןטָאשעגידנַאנַאפ ּפעצ עטיור
 טעשטרָאקעגנייא ארטקעלע טםגיל
 ...ןמָארטעצ בָארג לּפַאנק ַא ןופ למילב ןסירעגּפָא ןַא יו
 ,עטרַאצ רעגניפ ,עגנַאל רעגניפ
 -- ןסירעג שיילפ שרעדניק ןבָאה סָאוװ
 - -- ----ןסיבעצ טולב זיב טציא טיי
 ...ןקוצ ,ןקוצ ,ןקוצ ןעלסקַא
 -- ןסָאלשעגוצ רעטסנעפ ןוא ריט

 .ןקוק ןענעק טינ טעוװ רענייק
 = יי יא אי יע 1 2 ,.;2,-}(י= --. 22

 "?םָאװרַאפ ?סָאװרַאפ, --
 .ןייוועג םומש ןּפיל ןענייוו
 -- ייז יו טולב ןוא שיילפ ךָאד ןיב ךיא, --
 קירוצ טינ רימ ייז ןביג סָאװ
 ?ייווצ טימ --- םיב ןוא 'סיוטש ןדעי רַאפ
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 דניק ַא ןיב ךיא ,טליפרעד ןאד טלָאוװ'כ
 ,ךיילגוצ ָאד רעדניק עלַא טימ
 טניוו רעד יו ןגיולפעג ,טפיטשעג
 ;ךייט ןלָאמש םוצ ,דלַאװ ןיא ייז טימ
 ,טצירּפשַאב ייז ךיא טלָאװ רעסַאוװ טימ
 ,טצוּפַאב ייז ךעלצנערק טימ ּפעק יד
 -- ןעמונעג ךיז רַאפ רעמ ךיא טלָאװ ןוא
 ןעמונַאב ןיוש ךיז ןַאד ןטלָאוװו ייז !הָא ,הָא
 :ךיילג ףיוא ךיילג -- רעדניק עלַא יו

 ;סיר ַא ,פומש ַא
 ;סיב ַא ,ּפינק ַא
 -- םנייא ייז ךיא

 ;ייווצ --- רימ ייז
 ,ךַאל ַא ,ןייוו ַא
 ;יירשעג-דיירפ א
 .יירדעג ןיא םענייאניא עלא ןוא

 :ךיא ןיב דניק ךַאפנייא ןייק טינ רָאנ
 !ןסעצנירּפ יד ַארטקעלע ןיב ךיא
 -- םורק רָאג זיא'ס ןוא "!ךיילג ,, -- ךיא גָאז
 .םומש ןוא "!ָאי, ףיוא ּפעק ןעלקַאש
 "!טכַאנ רעטציא זיא'ס, :גַאמייב גָאז'כ
 "!טכַאנ זיא'ס ,, :םיז עלַא ןעלכיימש
 -- פערט יד ןופ םַאזגנַאל ךיא ייג
 ּפעק עיורג ןוא זיירנ ןגיוב
 דרע רעד וצ רעטנורַא ףיט ךיז
 ,ןסעצנירּפ רעד ַארטקעלע -- רימ רַאּפ
 ןסערּפ ןּפיל עפייטש יד וצ ןוא
 -- -- -- דיילק ןטביױטשרַאפ ןיימ ןופ םיוז םעד ייז
 ,ּפעק עיורג ןוא זיירג יד --- ייז
 .ּפערט עטיירב ףיוא דניק םעד -- רימ רַאּפ



 -- -= = ,יירד ַא ךיז חומ ןיא טוט
 !יירשעג ַא ךיז זדלַאה ןופ טסייר סע
 -- יוזא יוװ ןוא ןעוו טינ סייוו ךיא
 :ךיז רַאפ עזרעד ךיא רָאנ
 ,ענעקַארשעצ ןניוא
 ,ענעכָארבעצ ןעלכיימש
 - -- -- ענעקנוטעג-ךלאק ןיא יו -- טרעטיצרַאפ ןּפיל

 ארטקעלע ןסעצנירּפ יד -- ךיא ןוא
 -- ןגיוב ןסיוא לייפ .ןניוא יד ןופ ףיול
 "!ןגיוא יד טָא ,ךָאנ רימ ןפיול ייז ןוא
 ,::5:55 2: 254 יי אייז זייי =?

 .טכַארט יז ןוא ארטקעלע טכַארט
 .טכַאנ יד וצ ןיוש טלַאפ ָאד ןוא
 םנעה ץעלופ טימ טכַאנ יד טפרַאװ
 .טנעוו יד ףיוא עצרַאװש סנטָאש
 ּפָארַא ףיט ןשיק ןופ טקניז
 .ּפָאק רענייש ,רעגנוי ס'ארטקעלע
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 ךלמ רעד טגעלפ רעמיצ ןייז ןיא
 ,טכַארטרַאפ ףיט ןציז לָאמטּפָא
 -- ןקוק רעטסנעפ ןיא ןוא ןציז
 ןדניוושראפ ליטש טגעלפ ןוז יד זיב
 ןקירב ןגעלפ ןעמיוושעצ ןוא
 .טכַאנ ןוא גָאט ןשיווצ

 רעטכָאט ןייז טָאה ךלמ רעטלַא רעד
 .טַאהעג ביל רעייז ,רעייז
 ,ןקערש םיא קר טגעלפ ץרַאה ןייז רָאנ
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 ..ןקעוו םיא ןיא רעיורט .לפייווצ
 -- ןגערפ ךיז ץלַא רָאנ טנעלפ רע ןוא
 ?טַאהעג םיא וצ טָאג טָאה סָאװ
 דניז עכלעוו רַאפ ?סָאװרַאפ
 ןרָאװעג טפָארטשעג טָאג ןופ רע זיא
 ?דניק ןגייא ןייז ןייטשרַאּפ וצ טינ

 ןרָאי אמק ,תורוד ,תורוד ןופ
 רעצרעה עכעלגינעק ןיא טסילפ
 .םולב עכעלנינעק ענייר
 ןריובעג ךָאד ַארטקעלע זיא
 ,רעטומ רענייר-לָאטשירק א ןופ
 -- רעטוג ןוא רעקיטכרָאפ-סטָאג .םורפ
 םולב ךיז טמענ ןענַאװ ןופ -- טנייה
 קלָאפ-רעױּפ ןטסָארּפ םעד ןופ
 ?דניק ןייז ןופ ןצרַאה םעניא
 ,ןטיז ענייש יד ןענייז ואוו

 ,ץנַאגעלע ,ןרעינַאמ יד
 ?ץנַאלג ןוא טכַארּפ .רעדיילק ךָאנ טסול
 ץלָאטש-ןסעצנירּפ ריא זיא ואוו
 ?ןטיהרַאפ וצ זיא טכילפ ריא סָאװ

 דנאל ַא ןופ ןסעצנירּפ ַא
 טנַאה יד רָאג ןָאט שוק ַא לָאז
 רעױּפ ןטבערגרַאפ-טסָארּפ ַא ןופ

 דרע יד ןרעקָא ןייז ייב
 ,דרעפ עטקעדַאב-סייווש יד טימ
 רימ טימ םיורא טרָאפ יז ןעוו
 ..?ריצַאּפש א ףיוא דלעפ ןכרוד

 דנַאל ַא ןופ ןסעצנירּפ ַא
 ,ןישעוו רעד וצ ןייג טסַאנוצ לָאז
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 ךוט ַא ןגָארטוצ ריא ןיילַא
 ;טנַאה עסַאנ יד ןשיווּפָא וצ
 ןעמאד-ףיוה עריא ןלױפַאב
 ,שעוו יד שיט ןופ ןעמַארּפָא
 שעמ ןופ ץַאט ַא ןלעטשקעוװַא
 ,ןכַאז עטוג ,עקַאמשעג טימ
 ,ןישעוו רעד טימ ןדער וצ ןוא
 -- ןכַאל וצ ןוא ,ןסַאּפש וצ ןוא
 ...!ןכיילג ריא ןעוועג טלָאװ יז טקנוֿפ

 ןדַארַאּפ"סיורג יד ייב רעבָא
 -- ןפַארג ןןדרָאל ,ןזיקרַאמ ןופ
 ,עטכַארטרַאפ-דמערפ א םוא יז טייג
 ,עטכארבעגפיוא ןוא קימעמוא
 ּפָאק םעד ץלָאטש ןסיררַאפ ךיוה
 .ּפָאצ ןטיור-קימַאלּפ ריא טימ

 ןדַאלוצנייא יז ץנירּפ ַא טגַאװ
 -- לַאב םעד םיא טימ ןענעּפע
 לַאז ןרעביא קיצילב ןעילפ
 ,ןגיוא עטלָאמשרַאפ-בלַאה עריא
 ןגיוב ןופ לייפ ךיז טיירד יז ןוא
 ץנירּפ ןקידנעניוטש ןטימ
 ..םעטָא רעד שזַא םיא טּפַאכרַאפ'פ זַא
 ,םיא רַאּפ ךיז יז טגיינראפ ןַאד
 ,םיא רעגניפ ןציּפש יד טינ
 ,ןיימטש םיא לַאז ןטימניא טזָאל
 ןַאד ךיז קעװַא ,קעווַא טמיווש ןוא
 .ןאווש עצלָאטש עסייוו ַא יוו
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 אפור ןייק טינ ,רָאטקָאד ןייק טינ
 .ןדייל ענייז ןיא םיא ןפלעה
 ,הפשכמ יד טינ וליפא

 רעפרעד עצנַאג ןפלעה טגעלפ סָאװ
 -- הפנמ א ןופ ןעוועטַאר ךיז
 ןפלָאהַאבמוא זיא יז וליפא

 ..רעטנורא דרע רעד וצ ּפָאק םעד טזָאל ןוא

 -- -- עטלייצעג ןיוש -- ןרָאי ענייז
 ?ןבעל ןעד רע טעוװ גנַאל יוװ ךָאנ
 ,רעטגרָאזרַאפ ַא ,ךלמ רעד טכַארט
 ,רעטכָאט יד ,ּפָאק ןיא גיוא ןייז ןוא
 ,עטלייוורעדסיוא הכלמ יד -- יז
 -- ןגָאלש טעוװ העש עטצעל ןייז ןעוו
 ?ןריפ הכולמ יז םעוו יו
 ...?ןריגער דנַאל ַא -- יז יװ אזַא

 0 טא עס קען עא עא יא הי יי י) יי

 ,טכַארט רע ןוא ךלמ רעד טכַארט
 ,טכַאנ יד וצ ןיוש טלַאפ ָאד ןוא
 טנעה עלופ טימ טכַאנ יד טפרַאוװ
 .טנעוו יד ףיוא עצרַאוװש סנטָאש
 ּפָארַא טסורב ןפיוא רעפיט טקניז
 .ּפָאק רערעווש ,רעיורג ס'כלמ םעד

 ,טכַאנרַאפ-טסברַאה ןליק ַא ןיא
 ,רעדימ א זיא ךלמ רעד ןעוו
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 ,טכַארטרַאפ-ףיט ןסעזעג לוטש ןיא
 טנפעעג ריט יד ךיז קיטסַאה טָאה
 .ןיירא ריט ןיא זיא ןסעצנירּפ יד ארטקעלע ןוא
 ןייש ןטאמ-לקנוט םעד ייב
 טכיל עסיורג ייווצ ןופ
 טנעקרעד טינ ךלמ רעד טָאה
 .טכיזעג ךיילב סרעטכָאט ןייז
 :דמערפ ןוא טייוו יוזא ןעזעגסיוא יז טָאה סעּפע
 ,סעיינ א ,ריא ףיוא דיילק ענדָאמ א
 -- סעיירפ ַאזַא ןוא ,סטיירב ַאזַא
 ...דמעה שרעיוּפ ַא יו
 רע טָאה קיאורמוא ןוא טניוטשרעד
 ,רעווש ןביוהעגּפיוא ךיז לומש ןופ
 גנַאל ןוא ליטש ןארטקעלע טקוקַאב
 :טגָאזעגסיורא קידרעטיצ ןוא
 "?גנַאלרַאפ ןייד זיא סָאװ;,

 ,וצ ארטקעלע טייג טָארט ןיא טײהנסָאלשטנַא טימ
 ,םעלג ןוא ענייז טנַאה יד טמענ
 :מעב ןוא ךיז יז טעב לוק ריא ןיא ןרערט טימ ןוא
 "!קעװַא ןַאד ןופ זומ ךיא,
 !לחומ רימ ייז ,רעניימ רעטַָאּפ,
 -- -- -- לכש ןיימ ָאד ןרילרַאפ לעװ ךיא
 .םנעוו יד ךימ ןקירד ץיַאלַאּפ ןיא
 ?טנעה עניימ וטסעז ,וטסעז
 .ןסיבעצ טולב זיב ןיוש ייז בָאה ךיא
 דיילק ןדַאקָארב-ףייטש סָאד
 -- ןסירעגּפָארא ךיז ןופ ךיא בָאה
 .טקיטשראפ רימ םעטָא ןיימ טָאה סע
 ?דיילק עשירעיוּפ סָאד טסעז
 ,טסורב ןיימ םעד ןיא יירפ טמעטמָא סע
 "!דיירפ ַא םעד ןופ סיורא טגניז סע
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 ?דיילק שרעױוּפ א ןיא --- ןסעצנירּפ"סיױרג ַא -- וד רעבָא, --
 ?ןעניז םייב טסיב ,סניימ דניק ,רָאנ רעה
 ?ךייר יד טָא ןטיײדַאב סָאװ
 ,רעטכָאט סנינעק ַא ,ןעד וטסָאה
 "?יסעגרַאפ ןיוש ןטכילפ ענייד
 !טעבעג ןיימ טינ טסײטשרַאּפ וד ,רעטָאּפ , --
 ;טדערעג ךיא בָאה רָאלק ,ןסָאלשטנַא
 רדנ א ךיז ןבעגעג בָאה ךיא
 רעדיילק ןייק רעמ ןגָארט וצ טינ
 "!דךנַאל ןופ הכלמ-תב א ןופ

 רעדיילק ןייק רעמ ןגָארט וצ טינ, --
 "?דנַאל ןופ הכלמ-תב א ןופ
 לגענ עמַאס יד זיב ךיילב
 -- -- -- טנַאה ס'כלמ םעד ףיוא טרעטיצ

 רעגניפ עכיילב יד טעז ארטקעלע
 ןקירד יז יו ,ןקילפ ײז יװ
 -- -- -- טנַאװ םוצ ךיז ןעיצ ייז יו
 -- -- -- רוכיש יוװ טקנוּפ ךיז יז טלקַאװ
 ;רקיע רעד ָאד זיא דיילק סָאד טינ, --
 ,םלעוו רעטיירב רעד ןיא סיורא ליוו ךיא
 ,ןסיגנעמַאזוצ ךיז ןשטנעמ טימ
 ;ןסינעג דייל ןוא דיירפ רעייז
 -- ןבעל ןשטנעמ יוװ ןעז ליוו ךיא
 ;ןבעג ייז סָאװ ,ןגירק ייז סָאװ !

 ?םיונ ָאד זיא ?םוטכייר ָאד זיא
 ?םיורב ןשטנעמ ץלַא ןבָאה
 !ןכיילג ַא ס'קלָאּפ ןיימ ןייז ליוו ךיא
 !טנַאה ןיא טנַאה ןיינ קלָאפ ןיימ טימ
 "!טנַאװ א ךרוד סע ןעז טינ ליוו ךיא
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 !רעטכָאט ,הכולמ יד רעבָא, --

 ,ןריפ הכולמ יד טעװ רעוו
 "?ןנָאלש טעוװ הץעש עטצעל ןייפ עו

 יי היי 22 יא טי טי: טי{ טי טי

 םיורא ךיז טשטילג טנַאה ס'ארטקעלע
 .טנַאה רעטכַאװשענּפָא ןייז ןופ
 סיוא טסקַאװ ריא ןוא םיא ןשיווצ
 .טנַאװ עיורג ערעווש .עכיוה א
 = טי קאפ יא טא טו 2 2, ,,,., ,....... ,,......

 ןעגנוצ עטיור יוװ ךיז ןעיצ
 .טכיל יד ןופ ןעמַאלפ
 ;ןעגנילק ,ןכעטש ,ןסיימש רעטרעוו

 ןעגניר-רעייפ יו ךיז ןעיירד
 ןגיוא עדימ ס'כלמ םעד רַאּפ
 .טכיזעג ץלָאטש ַא טָא ןוא סקידנענייוו ַא טָא

 יא 8 +

 גנַאלק רעד ףיוא טרעטיצ סנטייוו ןופ
 .ריט רעטּפַאלקרַאפ-לענש ַא ןופ

 ךלמ רעטלַא רעד טוט טעּפמיא טימ
 ,םיר א טרָא ןופ ךיז
 םיצולּפ רע טלָאװ ןליפרעד יו
 .םיב ַא גנַאלש ַא ןופ
 -- רעמיצ סָאד זיא לקנוט-בלאה .ליטש
 .ָאטשינ םורא זיא רענייק
 ,ףיוא ןריטמ יד טלַארּפ ךלמ רעד
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 ףיורא טירט ערעווש טימ טפיול
 .דניק ןייז וצ ןריפ סָאװ ּפערט יד
 ,דניוושעג ,ךיג ,םעטָא ןא ןָא

 טנעה עקידרעטיצ ןעמענ
 ,טנעוו ןוא ריט רעביא ןרַאש
 -- ןלומש ןוא שיט רעביא
 .טעב ריא וצ ןעמוק ייז זיב
 :טעז ,ךלמ רעד טעז
 ןקָאז ןוא ,ךיש ןוא ,דיילק ס'ארטקעלע
 .טעב ןיא טײרּפשעגסיױא ןגיל
 םענייש םעד ּפָאק םעד טָאטשנָא רָאנ
 טײרּפשעגסיױא ןשיק רעביא
 ...ןקָאל עטיור עריא ןגיל

 ,רעמיצ סָאד זיא לקנוט .ליטש
 .ָאטשינ םורא זיא רענייק
 גנַאלק רעד ךָאנ טרעטיצ סנטייוורעד ןופ

 ...ריט רעטּפַאלקרַאפ-לענש ַא ןופ
 יי אי ןהיאה=ה = ההה עא החי = טרי-לי בה יי יב יי א אי טי 2

 ,עטלא ענייז ךלמ רעד טכערב
 ,טנעה עקידרעטיצ ענייז
 ןעיורגנ ,ןטלַא םעד ּפָאק םעד ןוא
 .טנעוו יד ןָא רע טּפַאלק
 ,רסומ ןגָאז ייז -- טנעוו יד רָאנ

 :טניוו רעד טשיור ןסיורד ןיא יווװ ןשיור ייז

 !רעטכָאט ןייד ןופ רעדנואוו םעד ןעזעגנייא טשינ טסָאה,
 !דניק ןייד - יז יא טכערענ ,וטסיב רעקידלוש רעד
 ריא ףיוא טרַאװ ןוא טפור סע
 .טלעוו עטיירב .עסיורג יד
 ;ןגעװ עריא טינ םַאצרַאפ ,ךָאנ ריא ףיול טינ
 "!טלעצעג ןייד ןיא ביילברַאפ .טלַא ןיוש טסיב וד
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 ןעלעפקיפ "יו יד ןגעוו השעמ יי

 עלעויימ ןייש ןוא
 -ץג טָאה סָאװ ,עקשטעבָאב עקשטיטלפא ןֿא ןעוועג זיא לָאמַא

 -ייא ןא טַאהעג יז טָאה .עלעביטש ןיילק ַא ןיא דלַאװ ןיא טניואוו
 -לַא יד טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוק טנעלפ סָאװ ,עלעדיימ-ןייש ,לקינ
 .ןכוזַאב עקשטעבָאב עקשטיט

 ןרָאװעג קנַארק זיא עקשטעבָאב יד זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמנייא
 טָאה .ןסע ךיז ראפ ןכאמ טעב ןופ ןייגרעטנורא טנעקעג טינ טָאה ןוא
 ןוא ןעמַאמ ריא וצ ןייג לָאז יז ,עלעדיימ-ןייש ,לקינייא ריא ןטעבעג יז

 ףיוא ןסע ןקישוצ ריא לָאז יז -- קנַארק זיא עקשטעבָאב זַא ,ןגָאז ריא -
 -יימ-ןייש ןביולרעד לָאז יז ןעמַאמ רעד ןטעב ךיוא ןוא ,נעט עכעלטע
 .ןרעוו טנוזעג טעוו עבָאב יד זיב ןעבָאב רעד טימ ןביילב ןעלעד

 "!רעלענש סָאװ םוק !דניק ןיימ ,לענש קירוצ םוק רעבַָא, --
 .טנָאזעגנָא עקשטעבָאב יד ריא טָאה

 ןיהא טָאה ,לקישָאק א ןעמונעג עמַאמ סעלעדיימ-ןייש םָאה
 יז .ךלימ שַאלפ א ןוא ,טכורפ ,רעטוּפ ,טיורב ,רעייא טניילעגניירא
 יז טָאה ךָאנרעד ,לכעטשיט סייוו-רָאלק א טימ טקעדענוצ ץלַא טָאה
 רעד וצ טקישעג ןוא עלעטנַאמ םעיינ א ןיא ןעלעדיימ טצוּפענסױא
 .ןיירא דלַאװ ןיא ןעבָאב

 -קיפ יירד יז טעזרעד -- נעװ ןרעביא ץעלעדיימ-ןייש יוזא טייג
 ערעסערג סָאד .ערענעלק ייווצ ןוא ןסיורג-ץנאג 8 םענייא .ךעלעס
 -ץעצ טימ טרימשאב ,לניצ א טמענ רע .לניצ לגרעב א ןבעל טייטש
 רעדיוו רע טרימש ןַאד ;לניצ א ךָאנ ףיורא רע טגייל ךָאנרעד ,טנעמ
 ןוא רע טיימש יוזא ןוא ;לגיצ ַא ךָאנ ףיורא טגייל ןוא טנעמעצ טימ
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 ,לדיד -- עלעדיפ א ףיוא טליּפש עלעסקיפ ערענעלק סָאד .טעברַא
 עבורמ א ףיוא טליּפש עלעסקיפ עטירד סָאד ןוא ."יד-יד ,לדיד ,יד-יד
 ,וט ומ ורטמ ;וט וט ורט ---

 -כאמ סָאװ !ךעלעסקיפ ,ךייא ןנרָאמ טוג,-- עלעדיימ-ןייש טגָאז
 "?סקופיַאּפַאּפ ,לגיצ יד ןופ םניוזא וטס

 עניימ ראפ בומש א יוב ךיא !עלעדיימ-ןייש ,ריד רָאי טונ, ---
 .סקופ רערעסערג רעד טרעפטנע ,"רעדניק

 -ורמ ןוא עלעדיפ ןטימ ךעלעסקיפ עניילק ייווצ יד וצ ןפיול ָאד
 -עדיימ-ןייש ,ןגרָאמ טוג, :עלעדיימ-ןייש ךיוא ןסירגַאב ייז ןוא עלעב
 רע ןוא "?עלעדיפ ןיימ ףיוא ןליּפש סעּפע ריד לָאז ךיא טסליו !על
 .יד יד לדיד ;יד-יד-לדיד -- ןליּפש ךיילג ךיז טמענ

 לעוו ךיא ןוא, -- :רעטנוא טּפאכ עלעסקיפ עטייווצ סָאד ןוא
 ."וט וט ורמ ,וט וט ורמ  :ץעלעבורט ןפיוא ןליּפש

 רעבָא .ןליּפש רעייז טימ טיירפעג רעייז ךיז טָאה עלעדיימ-ןייש
 יאדוא זיא יז ןוא קנַארק זיא עקשטעבָאב יד זַא טנַאמרעד ךיז טָאה יז
 :יז טגָאז .קירעגנוה

 - ףלַאװ ןיא ןעמוק וצ יוזא יו געוו ןצרוק ַא רשפא ריא טסייוו, ---
 ."לענש רעייז ןעמוק ךיא ףרַאד ,קנַארק זיא יז ?ןעבָאב ןיימ וצ

 א ךרוד ןריפ ךיד רימ ןלעװ טָאי :ךעלעסקיפ ייווצ יד ןנָאז |
 לענש רעייז ןעמוקסיורא רימ ןלעוו ,דלַאװ ןפיט ןיא עלעגעטש ןלָאמש
 ."עלעביטש סעבָאב ןייד וצ געוװ ןפיוא

 -יא רעסעב טייג ,רעדניק ,ןיינ :טגָאז סקופיַאּפַאּפ רעד רעבָא
 רע טעוו --- ףלָאװ א ָאד זיא דלַאװ ןפיט ןיא לייוו ,געוװ ןטיירב ןרעב
 יד רעבָא ."ןָאט סטכעלש ןדייב ךייא ןוא ןסעפיוא עלעדיימ-ןייש ךָאנ
 ףלָאװ םעד ןזָאל טינ ןלעוו רימ , :ףלָאװ ןופ סיוא ךיז ןכַאל ךעלעסקיפ
 רימ !ןעיירד ןיא סעּפע ךָאד ןענייז רימ .ןעּפעשט ןעלעדיימ-ןייש
 "!טלעדיימ-ןייש ,םוק !ןעּפעשט וצ ךיז יוװ ןזייוו ףלָאװ םעד ןלעוו

 -רָאפ טיינ עלעדיפ ןטימ עלעסקיפ סָאד .קעוװַא ךיז ןזָאל ייז ןוא
 ןטימ עלעסקיפ סָאד .יד יד לדיד .;יד יד לדיד -- טליּפש ןוא סיוא
 ךָאנ ןוא ,ומ וט ורט ;וט וט ורט -- טליּפש ןוא ךָאנ טייג עלעבורט
 .עלעדיימ-ןייש ,עקידנצנַאט ַא ,טייג ךעלעסקיפ יד
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 ךלַאװ ןיא קידנצנאט ןוא קידנליּפש ,יירד עלַא ױזַא ייז ןעמוק
 .ןיירא

 רעיורג א םיוב א רעטנוא ןופ סיורא גנורּפש א טוט ,םיצולּפ
 ץעלעדיימ סָאד .עלעדיימ-ןייש ףיוא ןָאט ףרָאװ א ךיז ליוו ןוא ףלָאװ
 ןעמונעג ךיז ןבָאה ךעלעסקיפ יד ןוא ,טייז ןייא ןָא ןפיול ןעמונעג טָאה
 .ןייוועג א ןוא יירשעג א ןרָאוװעג זיא'ס ןוא ,טייז רעטייווצ ַא ןַא ןגָאי

 -עג ןיא ןיירא קור ַא ןבעגענ עלעדיימ-ןייש ךיז טָאה לייוורעד
 ,ןענייז ךעלעסקיפ יד ןוא ,ןטלַאהַאב טרָאד ךיז ןוא סעטסוק עטכיד
 .ןטאט רעייז ןפור םראיל א םימ קעוַא ,ענעקַארשרעד

 -ןייש טכוז ןוא טכוז -- ָאטינ זיא רענייק זא ףלָאװ רעד טעז
 ןיא רעטייוו קעוװַא רע טּפיול -- םינ יז טניפעג רע זַא ןוא ,ןעלעדיימ
 -ַאב רעד ןופ עלעביטש סָאד ןָא רע טפערט ,קידנפיול יוזא ןוא ,דלַאװ
 .ןיירא טמוק ןוא ריט יד ףיוא לַארּפ רֶע טוט .עקשטעב

 -ץעגּפָארא ךעלעמאּפ יז זיא -- ןעזרעד םיא טָאה עבָאב יד יוװ
 רעד יוװ ןוא ;ריט-ךיק רעד וצ ןקור ןעמונעג ךיז ןוא טעב ןופ ןכָארק
 ןבעגעג יז טָאה --- ריא ףיוא ןָאמ ףרָאװ א טלָאװעג ךיז טָאה ףלָאװ
 .ךיז רעטניה ריט יד טּפַאלקרַאּפ ןוא ךיק ןיא ןיירא זיא ,רימ יד ןפע ַא

 -ַאל ענייז טימ ריט ןיא טקַאהעג ןוא טּפַאלקעג טָאה ףלָאװ רעד
 טָאה ,ןכערבפיוא טינ רימ יד ןעק רע זא ןעזעגנ טָאה רע זַא ןוא ,סעּפ
 רעד טעב ןפיוא רע טעזרעד ,זיוה ןיא ןקוקמורא ןעמונעג ךיז רע
 טצוּפ ,ןלירב עריא לשיט ןפיוא ןוא עלעטיה ריא ןוא דיילק סעבָאב
 יד ןוא עלעמיה סָאד ןָא טוט ,דיילק ןטיירב םעד ןיא סיוא ךיז רע
 ערדלָאק רעד טימ ןייא ךיז טקעד ,טעב ןיא ןיירא ךיז טגייל ,ןלירב
 םינ ןיוש ךיז עלעדיימ-ךייש םעוו טציא , :ןיילא ךיז וצ טגָאז ןוא
 יז ,יכ-יכ-יכ --- רעהַא ןעמוק רָאנ יז לָאז .טנעה עניימ ןופ ןעיירדסיוא
 ."ץבָאב ריא זיא'ס ןעניימ טעוו

 -- ןֿפָאלטנא זיא ףלָאװ רעד זַא ,ןעזעג טָאה עלעדיימ-ןייש ןעוו
 יז טָאה -- ןפערט טינ רעמ ןיוש םיא טעוו יז זַא טניימענ יז טָאה
 .עלעביטש םוצ ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא עלעשיוק ריא טּפאכעג

 רעד ,עבָאב , :טגָאזעג ןוא ריט רעד וצ וצ יז זיא ץטץּפַאסרַאפ ַא
 -טנא רעהַא םיוק ןיב ךיא ןוא ,ןפרָאװעג רימ ףיוא ךיז טָאה ףלָאװ
 :טנָאז ןוא רעמנעענ וצ יז טמוק ,טגייווש עבָאב יד יז טעז ,"ןּפָאל
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 "?םיורג יוזא ןניוא יד ריד ייב ןענייז סָאװרַאפ ,עבָאב
 ןענעק ךיד לָאז ךיא, :עלעמיטש ןיד א טימ ףלָאװ רעד טגָאז

 סעּפע זיא עבָאב יד -- יז טםע7 ,עלעדיימ-ןייש טקוק ."ןעז רעסעב
 סעּפע זָאנ ןייד זיא סָאװרַאפ ,עקשטעבָאב , :יז טגָאז ,לָאמ ץלא יו טינ
 ךיאק :זייב לסיבא ףלָאװ רעד טגָאז "?ןרָאװעג סיורג ןוא גנאל יוזא
 טביוה ןוא עלעדיימ-ןייש טקוק ."ןקעמשרעד רעסעב ןענעק ךיד לָאז
 עסיורג עכלעזא ןעמוקאב וטסָאה יוזא יוװ ,ץבָאב , .ןקערש וצ ןָא ךיז
 רעסעב ןענעק ךיד לָאז ךיא  :ףלָאװ רעד טרעפמנע "?ןייצ עפראש
 םיורא גנורּפש א רע טוט ,ךיילג ,דלַאב ,דלאב עקאט ןוא "!ןעייקרעד
 יז טמענ ,ףלָאװ רעד זיא סע -- טעזרעד עלעדיימ-ןייש ןוא טעב ןופ
 -ראפ .ריא ךָאנ טפיול ףלָאװ רעד ןוא ,רעמיצ ןרעביא ןפיול ןוא ןעיירש
 טגָאי רע רעבָא ,דיילק ןננַאל ןבילוצ ץעלייוו עלא ךיז רע טעּפעשמ
 -ךיק רעד וצ וצ טמוק יז זיב ,רעמיצ ןרעביא םורא ץלא עלעדיימ-ןייש
 -ןייש ןיירא ּפעלש א טוט ,ריט יד עלעסיבא עבָאב יד טנפע -- ריטמ
 -- סָאד טעזרעד ףלָאװ רעד .קירוצ ריט יד טקאהראפ ןוא ןעלעדיימ
 ,ןכערבפיא טינ יז ןעק רע -- ריט ןיא ןקאה ןוא ןּפאלק רע טמענ
 .טּפאלק ןוא טּפאלק ןוא טּפאלק רע ;ףיוא טינ טיג רע רעבָא

 .טיומ טינ ןעמוקענ ךעלעסקיפ עניילק ייווצ יד ןענייז לייוורעד
 רעד ,אּפַאּפ , :ןעיירש ןעמונעג ןוא סקופיַאּפַאּפ רעייז וצ קידעבעל טינ
 -יימ סָאד ןעװעטַאר םוק ,אּפאּפ !עלעדיימ-ןייש ןלאפאב זיא ףלָאװ

 "וטלעד

 ןוא רעמאה א ןוא ,ץטעּפָאל ַא טּפאכעג ךיילג סקופ-אּפאּפ טָאה
 םעד וצ דלַאװ ןיא ןפיול טזָאלענ ךיז ןבָאה יירד עלַא ןוא ןקעטש א
 טרָאד ןיוש זיא ףלָאװ רעד .ןלאפאב ייז זיא ףלָאװ רעד ואוו ץַאלּפ
 -נכוז ןוא קידנפיול יוזא ןוא ,טכוזעג ןוא טכוזעג ייז ןבָאה .ןעוועג טינ
 -צנעפ ןכרוד ןיירא ייז ןקוק .עלעבימש םוצ ןעמוקעגוצ ייז ןענייז קיד
 גנַאל-טיירב א ןיא טצוּפעגסיױא טייטש ףלָאװ רעד --- ייז ןעעז ,רעט
 ,ריט ןיא טקאה ןוא טּפאלק ןוא דיילק

 יד טסייה ןוא ליומ םוצ רענניפ א סקוּפיַאּפַאּפ רעד וצ טגייל
 יז ןעייג רענניפ-ץיּפש יד ףיוא ,טייהרעליטש ןוא ,ןנייווש רעדניק
 עטעּפָאל א ןָא סקופ-אּפאּפ רעד טמענ ךָאנרעד .רעמיצ ןיא ןיירא
 דיילק סעבָאב רעד יצ א ךעלעמאּפ טוט ,ןימאק ןופ ןליוק עסייה טימ
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 רעד זא .ןליוק עסייה יד ןיירא טיש ַא טוט ןוא ןקור ס'פלָאװ ןפיוא
 רע זא ןוא ,גנורּפש א טוט רע זא ,קיטייוו ןופ שטיווק א טוט ףלָאוװ
 טימ ןעגירד ןוא ןעשטאק ךיז טמענ ןוא ,ליד ןפיוא ףרָאװ א ךיז טוט
 -יו טומ סקופיאּפאּפ רעד ,לענש ןטעברא ןסקופ יד רעבָא .סיפ יד
 ךיוב ןפיוא ךיילנ ףלָאװ םעד ןליוק עסייה עטעּפָאל א ףרָאװ ַא רעד
 ןטימ ןּפאלק םיא ןעמענ ךעלעסקיפ עניילק יד ןוא ;םינּפ ןפיוא ןוא
 -עג שזא זיא'ס זַא ,םיּפ יד רעביא ןקעטמש ןטימ ןוא ּפָאק ןיא רעמאה
 ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,טע'גרה'עצ יוזא םיא ןבָאה ייז .ךיור א ןעגנַאג
 ןראפ ףלָאװ םעד ןעמונעג ןסקופ יד ןבָאה ,טרָא ןופ ןריר טנעקעג טינ
 ךָאנרעד .ןסיורד ןיא טרעדיילשעגסיורא ןוא םיפ יד ראפ ןוא ּפָאק
 :טגָאזעג ןוא עלעביטש ןיא ןיירא קירוצ ייז ןענייז

 -קיפ יירד יד ,רימ ןענייז סָאד !עקשטעבַאב ,עלעדיימ-ןייש,
 טפראד ריא זא ,טע'נרה'עצ יוזא ףלָאװ םעד ןיוש ןבָאה רימ .ךעלעס
 "!ןעמוקסיורא ןיוש טנעמ ריא ,ןבָאה ארומ טינ רעמ ןיוש

 -ניירא טָאה עלעדיימ-ןייש ןוא ,טנפעעג ריט-ךיק יד ךיז טָאה
 .ןיירא םעב ןיא טגיילענניירא יז ןבָאה ייז ןוא עקשטעבָאב יד טריפעג
 טַאה ןוא ךעלעסקיפ יד טקנַאדַאב קרַאמש רעייז טָאה עקשטעבָאב יד
 םיירגעג ךיילנ טָאה עלעדיימ-ןייש .ןביילב ָאד ןלָאז ייז ןטעבעג ייז
 -עג ןוא עלעשיוק ןופ ןכַאז עטוג עלַא ןעמונעגסיורא טָאה ;שיט םוצ
 ןשאוועגנייא ךיז ןבָאה ךעלעסקיפ יד .ןסע שיט :םוצ ןעמעלַא ןטעב
 .ןעקנירטמ ןוא ןסע טצעזעג ךיז ןוא ךוטנַאה ןייר א טימ טשיװענּפָא ןוא
 ןטעבעג עקשטעבָאב יד טָאה -- טכַאנ ןרָאװעג ןיוש זיא 'סע יוװ יוזא
 עלעדיימ-ייש טָאה .בוטש ןיא ריא ייב ןקימכענ וצ ךעלעסקיפ יד
 -ענ ענעדירפוצ ךיז ןבָאה עלַא ןוא רעגעלעג ַא טעבעגסיוא ייז רַאּפ
 .ןֿפָאלש טגייל
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 יי ןפאלע ןראפ
 (דל יב 8 )

 :רעמענלייטנייא

 רע מט ומ

 (םלַא רָאי 8 םורַא לגניא

 טימ ןעגנאהאב ןענעז טנעו יד .רעמיצ-ףָאלש שרעדניק ַא)
 ,תויח ,ןענַאלּפַארע ,ןפיש :ןעגנומייצ ןופ ןמינשסיוא-רעדליב
 ןיא .ןטלעווזור זיב ןָאמגנישַאוו שזדרָאשזד ןופ :ןטנעדיזערּפ
 א ,ןגױב ןוא לייפ א :טײצליֿפש ןפרָאװעגנָא ןענעז לקניוו א
 -עליּפש) "סמייג, ענעדישראפ ,דרעװש רענרעצליה א ,סקיב
 יוזא ןוא ךעלכיב עשרעדניק ךס א -- לשיט ַא ףיוא .(ןעייר
 טגנילק סע .טנװָא .טעבעגסיוא זיא לטעב סָאד .רעטייוו
 .(רענייזַא טכַא

 :לנניא
 טימ טקוק .רענעזָאלבעגנָא ןא גייצליּפש ענייז ןבעל טציז)
 .(רעטומ רעד ףיוא ןגיױוא עזייב
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 .ןגרָאמ ףיוא ּפָא ץלַא טסנייל ,וד רַאנ, -- -- --
 "!ןגרָאמ , :וטסנָאז טנוװָא ןדעי
 -- ןּפָארטש ,ןפָארטש טציא ךימ וטסנעק
 "!ןפָאלש טנייה ןייג טינ ךיא לעוװ ירפ

 :רעטומ
 עקידלודעגמוא ןַא טכַאמ ,טנַאה ןיא דמעה-טכַאנ ןייז טימ)
 .(גנוגעװַאב

 ;לנניא
 ןיא ןיירא ריא טקוק ,רעטומ רעד וצ וצ טפיול ,ףיוא טייטש)
 .(ןגיוא יד

 ;ןֿפָאלש ךיא יג -- ןלייצרעד טסעוו,
 "!ןפָארטש ןפרַאד טינ טסעוו לָאמנייק

 :רעטומ
 ,לטעב ןפיוא ךיז יז טצעז קידנצפיז ,דמעה סָאד קעװַא טגייל)
 .(לגניא םוצ לכיימש ַא יז טוט ןַאד עלייוו ַא ךיז טכַארטרַאפ

 ,ָאד ךיז ץעז ןוא טנַאה ןייד ביג,
 .וצ ךיז רעה ןוא רימ ףיוא קוק
 דלַאװ ןטכידעגזףיט ַא ןיא
 .םניילק ַא עלעביטש ַא טיימש
 -- טלַא ןיוש עלעביטש סָאד זיא
 .םנייא זיולב עלעריט ַא טָאה'ס
 םורַא דנור רעטצנעפ רעבַא

 ,ךס א ןַארַאפ טרָאד ןענעז
 ךיז טלטיור ןעמיוק ַא ןוא
 .ךַאד ןפיוא קידנעטש
 :ךיז ןופ טזָאלב ןוא טזָאלב רע קר
 ךיור ןעיורג םנקלָאװ עצנַאג
 ףױרַא קיד'הּפצוח רֶע טקיש
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 ."ךיוה-למיה ןעיולב םעד וצ

 :לנניא
 .(דייר יד ןיא ןיירַא טלאפ)

 !לייוו ַא ט--ר--ַאוװ וד ,עלעמַאמ
 יורג ןרעוו רשפא ךָאד טעוו
 ?יולב-למיה רענייש רעזדנוא
 !יורנ-ךיור םעד ,טנייפ םיא בָאה'כ
 טציא רעסעב רימ לייצרעד וד
 םיוא טרָאד טקוק רעמיצ סָאד יו
 ."זיוה םענייש ןא קינייוװניא

 .(רעמיצ ןרעביא ןעגנירּפש טמענ)

 :רעטומ
 ,םניימ דניק עשז-טרַאוו;,
 ,םוא טינ גנירּפש
 ."םורא ךימ םענ טנאהןייד טימ

 :לגניא
 -ומ םורא טמענ ,לקנעב ןקירעדינ א ףיוא קעוַא ךיז טצעז)
 .(םיפ םרעט

 :רעטומ
 עלעביטש םעניילק םעד ןיא
 .ןארַאפ זיא רעמיצ ןייא זיולב
 גנַאל ןרָאי ןיוש ןטרָאד טניואוו
 .ןַאמ רעטלַא ןא ןיײלַא ןייא
 קירוצ גנַאל ,ןרָאי ,ןרָאי
 ;דנוי ןזעוועג ןַאמ רעד זיא
 ;מָארט רעטסצלָאטש רעד -- םסיפ עץנייז
 ;גנואווש רעטסטיירב רעד -- טנעה ץנייז
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 ,ץרַאװש ןקָאל טימ -- ּפָאק ןייז ןוא
 ,ךיוה ןביוהעג ךיז טָאה יירפ
 ,קנַאלש ןוא טסעפ -- רעּפרעק ןייז ןוא
 .חכ טימ לופ טמעטָאעג טָאה
 טָאמש יד םַאהענ טנייפ םָאה רע
 ,יירשענ ןוא למוט ריא טימ
 -- ןייש ןוא ץנַאלג ןשלַאפ ריא טימ
 קעװַא טזָאלעג ךיז רע טָאה
 .ןירַא דלַאװ ןפיט א ןיא
 שיורעג ןוא למוט ןופ טייוו
 ,טכַאמעג זױה ַא ךיז רע טָאה
 םיורט ןננוי ןעיירפ ןייז ןוא
 ."טכַארבעג םייה ןייז ןיא רע טָאה

 :לגניא
 ייב .ןגיוא עקיאורמוא עסיורג טימ רעטומ רעד ףיוא טקוק)
 .(טנַאה םייב ןָא יז רע טּפַאכ רעטרעוו עטמצעל יד

 !לייוו ַא ט--ר--ַאװ ,עמַאמ ,עמַאמ,
 ?ןיילַא דלַאװ ןטכידעג ןיא
 טַאהעג ארומ טינ רָאג רע טָאה
 ?ןייג וצ ןטמרָאד ןיילַא
 םקיב א טאהענ ןעד רע טָאה
 "?לייפ א טימ ןגיוב א ןוא

 :רעטומ
 רע ,לקער ןייז ןעליּפשּפָא ךעלעמַאּפ טמענ ,ךיז טלכיימשעצ)
 .(םינ טקרעמַאב

 טייפ ט יא ןיהכ א יא = -- =
 ,רעסעמ ןפרַאש ַא ,סקיב א ןוא
 גנוי ערצלָאטש ,רענייש רעד -- רע
 "!רעסערג -- עסיורנ עלַא ןופ זיא
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 'י ;לגניא
 .(םנעה עריא ןופ םיוא קידלודעגמוא ךיז טיירד)

 !םינ ךיז ּפאכ וד ,עלעמַאמ,

 ןיימש טרָאד זיר א ןעק עשז וו
 "?ןיילק זיא עלעביטש סָאד זַא

 | :רעטומ
 -עגמוא טנָאז ןוא ,טעב םוצ וצ םיא טּפומש ,קירוצ םיא טּפַאכ)
 .(ךעל'זנורב-קידלוד

 !רעניימ םכח רעניילק וד ,יוא,
 ;ןייטשרַאפ דלַאב וטסזומ סעלא
 סניילק א עלעגניא אזא
 "!ןייג ןּפָאלש רעטציא ןיוש געמ

 :לגניא
 .(ןגיוא עקידנטעב טימ טקוק ,טנַאה רעד ייב ריא טעּפוצ)

 ,ךיד טעב ךיא ,ד--ל--ַאב,
 :לייצרעד עקנילייוו ַא ךָאנ
 תויח עדליוו ץלַא ןבָאה
 ?לעּפַאב ןייז וצ טרעהעגוצ
 ,רעסערג עסיורג ןופ ,זיר רעד -- רע
 ."רעסעמ ןוא סקיב ןייק טינ ןיוש ףרַאד

 יד םיוא טיצ ןוא ץזָאּפ רעצלָאמש ַא ןיא קעווא ךיז טלעטש)
 .(טנַאה עטכער

 ,יירשעג ןייא רָאנ טוט רע זַא,
 .יירד ַא םוט רע טנַאה ןטימ
 ּפָארַא ייז ףיוא טקוק רע זַא

 חכ טימ םיא םזָאל ןוא ןטפול רעד ןיא םופ םעד ביוה ַא טוט)
 .(רעטנורַא
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 ,ֿפוט א טוט רע סופ ןטימ

 .ןַאד ,ןסירראפ ּפָאק ןטימ רעטומ רעד ףיוא רע טקוק עלייוו ַא)

 רעװָאסַאב א טימ טנָאז ןוא סיוא רעמ ךָאנ ךיז רֶע טכיילג
 (:עמטש

 !זיר ַא ןסקַאוװסיױא לעװ ךיא,
 !זיּפש ןוא לייפ ןפראד טינ לעוו'כ
 -- לעּפַאב ןייא ןבעג רָאנ לעוו'כ
 .לעפ יד ייז ףיוא ן--ר--ע--ט--יצ טעוו
 םקופ ןוא ףלָאװ ןוא ,בייל ןוא ,רעב
 מדניוושעג ךיז ןקור ןלעוו
 םניוו םענופ ןבירטעג יו
 !ןיירַא טנַאה ןיא רימ וצ ךיילג

 (ןטסַאק-טסורב ןייז ץלָאמש סיוא טקערטש)

 "ווייז ךיא לעװ זיר ַא א ּטָא

 ,(9 טננילק רעגייז רעד יו רעמיצ ןטייווצ ןופ ךיז טרעה סע)

 :רעטומ
 ,ןיימ וד עלענוז ,רעכיז
 !ןייז וטסעוו זיר ַא-ז--ַא טָא
 -- יירד ןוא ,ייווצ ןוא ,רָאי א ךָאנ
 .ייברַאפ לענש רָאנ טםייצ יד םעוו'ס
 "!ייב !יַאב -- עלייוורעד רָאנ
 ןוא טכיל סָאד סיוא טשעל יז .טעב ןיא ןיירַא ךיז טנייל רֶע)
 . .(םיורא םיינ

 :לגניא
 .(ןגיוא עטכַארמַאפ בלַאה טימ)
 -- יירד ןוא ,ייווצ ןוא ,רָאי ַא ךָאנ,
 -- -- -- ייברַאפ טעוו'פ -- -- --
 -- -- - ןייז ךיא לע זיר ַא----ַא טָא

 (ננֿא הר ַאפ)
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 ןרע ייווצ טיפ הׂשעפ י"

 רעצרַאוװש רעסיורג א טניואוועג טָאה דלַאװ ןטכידענ ןפיט ַא ןיא
 מכענ עצנַאנ ןוא נעט עצנאג .רעליופ א רעייז ןעוועגנ רֶע זיא .רעב
 קירעגנוה זיא רע זַא ןוא .ןפָאלש ןוא ערָאנ ןייז ןיא ןגילּפָא רע טגנעלפ
 ןייז ןּפַאכניירא רע טנעלפ ,ןסע ןכוז ןייג טליופעג ךיז רע טָאה ןעוועג
 -ניוו ןצנַאג ַא ןנילּפָא רע טגעלפ יוזא .ןגיוזעג יז ןוא ליומ ןיא עּפַאל
 ."רעפעּפ רעליופ , :ןפורעג רַאפרעד םיא ןעמ טָאה .ןפָאלש ןוא רעמ

 טָאה ןוז עמירַאוװו יד ןוא ןיירא דלַאװ ןיא ןעמוקעג זיא גנילירפ זַא
 ןופ ןכַארקענסיױרא "רעּפעּפ רעליופ , רעד זיא ,יינש םעד ןצלָאמשעצ
 -אּפ ןעמונעג ןוא ,טצינעגעגסיוא ךיז ,ןניוצעגסיוא ליופ ךיז ,ערָאנ ןייז
 ןיא ןקורט םיא זיא'ס רע טליפ .דלַאװ ןרעביא ןריצַאּפש ךעלעמ
 מכוז ןוא םורַא יוזא רע טיינ .ןסע סעּפע םיא ךיז טליוו סע ןוא ,ליומ
 .ליוו רֶע סָאװ טינ טסייוו ןוא ,ןניוא יד טימ

 דלַאװ ןרעביא יוזא ךיז טייג רענעי .רעב ןטייווצ א רע טנגענַאב
 םנַאז .ךיז ייז ןסירנַאב !וב וב וב ;!וב וב וב -- רעמנוא טנניז ןוא
 א רימ ךיז טסולג סעּפע !טנייה ןסיורד ןיא ןייש , :רעב רעליופ רעד

 "?ןעמ טסע סָאװ .ליומ ןיא רעטיב ןוא רעיוז רימ זיא'ס !ךאז עטוג -
 לסיבא םענ .ךַאז עטוג א זיא קינָאה , :רעב רעטייווצ רעד טנָאז

 ,""סע ןוא קינַאה
 .רעב רעליופ רעד טנערפ "?קינָאה ןעמ טמענ עשז-ואוו, --
 ייז .קַָאמשניב ןיא ןעניב יד וצ טייג עמ ?ואוו טסייה סָאוװ, ---

 .רעב רעטייווצ רעד טגָאז "!גונעג קינָאה ןבָאה
 רעד טנערפ "?קָאטשניב ןטימ ןעניב יד ןענייז ואוו ןוא, --

 .רעליופ







 זַא, ,רעב רעטייווצ רעד ךיז טרעזייב "?ואוו טסייה סָאװ, --
 -סעוו--קעמש ,קוק ?זָאנ א טימ ןגיוא טסָאה .ןעמ טניפעג--טכוז עמ
 "!ןעניפעג ןיוש ומ

 ,זיא קָאטשניב רעד ואוו רעסעב רימ גָאז .ךיז ליוּפ ךיא ,--
 "!קירעגנוה ןיב ךיא ,ןכוז ןרָאּפשרַאפ ךיא לעוו

 ךיא לעװ לָאמ סָאד רעבָא .טכעלש זיא ,ךיז טסליופ וד זא, --
 ןקיד םענעי טסעז .ןיילא ןיוש ךיז גרָאז -- רעמעּפש .ןזייוו ריד:
 "!רץליופ ,גָאט ןטוג ַא .קָאטשניב ַא זיא טרָאד ?םיוב

 ןוא וצ רע טמוק .קָאטשניב םוצ קעוַא רעב רעליופ רעד זיא
 רעוו, :ןעניב יד ןגערפ "!קוטס ,קוטס ,קוטס, :םיוב ןיא ןָא טּפַאלק
 ,רעדיוו טּפַאלק רע רָאנ ,ןרעפטנע וצ רעב רעד ךיז טליופ "?טרָאד זיא
 רע, :רעכעה ןעניב יד ןגערפ "!קוטס ,קוטס ,קוטס, :רעקראמשי
 רעקראטש טּפַאלק רע רָאנ ,טינ רע טרעפטנע "??טרָאד סע טּפַאלק
 "!קוטס ,קומס ,קוטס + :רעקרַאטש ןוא

 רעסיורג ַא -- קוק א ןבינ ייז ,ריט יד טנּפעעג ןעניב יד ןבָאה
 ךיא , :רע טנָאז "?וטסליוו סָאוװ  :ייז ןגערפ .טייטש רעב רעצרַאווש-
 "!קירעגננוה ןיב ךיא .קינָאה ליוװ

 -ַאב סָאװ טימ !קירעננוה טסיב וד , ,ןעניב יד ןגָאז "!ױזַא , --
 "?וטסוט סָאו ?ךיז וטסקיטפעש

 -נואוו -- ??טינרָאגג "?.טינרָאג וט ךיא, :רעב רעד טגָאז --
 "?ןָאט וצ ביל וטסָאה סָאװ, -- ,ןעניב יד ךיז ןרעד

 לסיבא רימ טינ, ,רע טגָאז ,"ןפָאלש וצ ביל בָאה ךיא , --
 "!לינָאה

 .רעפטנע ַאזַא ןופ זייב ןרעוו ןעניב עמַאזסמעברא יד רעבָא
 ?קינָאה ןכאמ רימ זיב רעווש רעייז ןמעברא רימ זַא וטסייוו, --

 ענעדישראפ ןופ טּפַאז םעד ןעלמַאז וצ רעווש רעייז ןָא טמוק זדנוא
 ןרעטַאמ קינָאה לסיבא ןגירק רימ זיב .ןזָארג ןוא רעטעלב ,ןעמולב
 ןבָאה רַאפרעד רעבָא ,רעווש עקַאט ןטעברא רימ .ןָא נונעג ךיז רימ:
 .ןעניב יד ךיז ןעמירַאב "!טַאז וצ קינָאה רימ

 בָאה ךיא .ביל טינ סָאד בָאה ךיא ?רעווש ןטעברא סָאװ וצ , --
 .רעליופ רעד טגָאז "!ןפָאלש ןוא ןסע ביל רעסעבג

 .ןעניב יד ןגערפ "?ןסע וצ סָאװ טינ טסָאה וּד זַא ןוא , ---
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 .רעב רעד טגָאז "!ךיא ףָאלש , --
 לו .קינָאה טימ לסיש עסיורג א טייטש סע רע טעז לייוורעד

 ךיז ןבינ ןוא זייב ןעניב יד ןרעוו .ןעמענ ןוא עּפַאל ןייז ןעקנוטנייא רע
 ןכעטש ןוא ןסייב םיא ןעמענ ןוא "זזזזזב א טימ םיא וצ זָאל ַא
 ,קיטייוו ראפ טעווערעצ ךיז טָאה רעב רעד זַא ,יוזא

 ןוא ,ךיז וטסליופ ןטעברא, ,ןגירשעג ייז ןבָאה "!זזזב-זזזב , --
 םיא ייז ןבָאה "!ַאנ לָאמא ךָאנ ןוא, ַאנ ,אנ ?ןסערפ וטסליוו קינָאה
 .ןֿפױלטנַא טזומעג טָאה רע זיב ,קראטש ןוא גנַאל יוזא ןסיבעג

 םע ,ייז ןעעזרעד .דלַאװ ןיא םורַא ןעניב יד יוזא ןעילפ לָאמניײא
 .קַאה א טימ ץלָאה טקַאה ןוא רעב רעניורב-לקנוט רעסיורג א םיימש
 יד ןוא ערענעלק ףיוא ץלָאה סָאד טגעז ןוא געז א רע טמענ ךָאנרעד
 = ןקייא יז רַאנ .רעייז ןעניב יד ךיז ןרעדנואוו .ךעלצעלק ערענ
 ןיא םורא רעדיוו ייז ןעילפ ןגרָאמ ףיוא .ןעמולב ןופ טפאז ןעלמאז וצ
 טּפאלק ןוא טייטש רע .רעב ןקיבלעז םעד רעדיוו ייז ןעעזרעד ,דלַאװ
 .טעברא ןייז ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש זיא ןוא ךעלטערב ןיא סעקעוושטמ
 :רע טגָאז "?רעטערב יד ןופ ומסכאמ סָאװ ,רעב , :ןעניב יד ןנערפ
 ןכַאמ ךָאנ ליוו ךיא ןוא ,עלערעב ןיילק ןיימ ראפ לטעב א ךַאמ ךיא,
 .ךיז רע טמירַאב "!עכירעב ןיימ ראפ ךיק ןיא שיט ַא

 עכעלצונ עכלעזַא ןכאמ ןעק רעב א סָאװ ןעניב יד ךיז ןרעדנואוו
 :ןיֿב עטסטלע יד טגָאז .קרַאטש ייז טלעפענ סע ןוא ,ןכַאז !

 -נעק רשפא ,ןכַאז ענייפ עכלעזַא ןכַאמ טסנעק וד ביוא ,רעב, --
 ןיילק וצ זיא קָאטשניב רעזדנוא ?קָאטשניב ַא ןכַאמ טכערוצ וטפס
 ."ןרעסערג א ןפראד רימ ןוא

 -רע זיא ואוו, .רעב רעד טנָאז "!ןעק ךיא ?טינ סָאװרַאּפ , --
 "?קָאטשניב רעייא ץעג

 ;ןצנַאט ןוא ןעמושז ןעמענ ןוא ,רעייז ךיז ןעיירפרעד ןעניב יד
 וד !זזזב וקאטשניב סיר 8 ןבָאה ןדרימ א

 ךָאנרעד ,סקניל עלענעטש א ןוא סטכער עלעגעטש א ןייג טסלָאז
 "!קָאטשניב רעזדנוא זיא טרָאד--םיוב ןקיד ,ןסיורג א ןעזרעד וטסעוו

 ,רעב םעד ראפ ןטיירגנוצ ךיז םייהא קעווַא ןענייז ןעניב יד ןוא
 ןוא גָאט א ךָאנ ןוא ,טכַאנ ַא קעװַא טייג .גָאט 8 קעװַא טייג

 -וצ ןעניב יד ןעמוק .ָאטשינ ץעגרע זיא רעב רעד ןוא ,טכַאנ ַא ךָאנ
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 :ןגערפ ןוא רעב םוצ ןעילפ
 ךיא , :רע טגָאז "?ןטעברא ןעמוקעגנ טינ וטסיב סָאװרַאּפ , --

 ןגרָאמ ,דניק ןיימ רַאֿפ עלעטעב סָאד ןקידנע רעירפ טפראדאב בָאה
 "!ךיא םוק

 ןגייווצ יד יו ןעניב יד ןרעה ירפ רָאג ,רָאנ ךָאנ ,ןגרָאמ ףיוא
 א ןוא ,ןקאה ןוא ןּפאלק א ךיז טרעה סע ןוא ,רעמיוב יד ןשיווצ ןקַאנק
 יז ,טירט ערעווש םיוב ןבעל ייז ןרעהרעד ךָאנרעד .געז ַא ןופ ןגעז

 טגעז ,קָאטשניב ןבעל טייטש רעב רעד -- רעטצנעפ ןכרוד קוק א ןביג !
 ךָאנרעד ,לעבוה א טימ טַאלג ייז טכאמ ןוא ,ייז טצינש ןוא ךעלטערב
 ךיא !ָאד ךיא ןיב טָא !ןעניב ,ןגרָאמ טוג, --- :ריט ןיא ןָא רֶע טּפאלק
 "!קיטרַאפ ךעלטערב ןיוש בָאה

 -טלע יד ןוא ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ רעייז םיא ןבָאה ןעניב יד
 :םיא טנערפ ןיב עטס

 "?ןםסעגעג ןיוש טסָאה, --
 ."םעברא רעד וצ טלייאעג ךיז בָאה ךיא; -- רע טנַאז ,"ןייג---
 :טגָאז ןוא קינָאה טימ לסיש עצנַאנ ַא םיא טיג ןוא ןיב יד טמענ
 "!ןמעברא וצ חכ ןבָאה וטסעוו ,סע ,אנ, --
 םיא ןבָאה ןעניב יד ןוא גָאט ןצנַאג א טעבראעג טָאה רעב רעד

 ןסעגעג טָאה רעב רעד .קינָאה עלעסיש א ןגָארטעגרעטנוא לָאמ עלַא
 .ןגינעגרַאפ ראפ טקעלַאב שזֿא ךיז ןוא

 םיא ןבָאה טכאמעג קיטרַאּפ קָאטשניב םעד ןיוש טָאה רע זַא
 עכירעב ןייז ראפ םייח א קינָאה ךס ַא גנונױלַאב סלַא ןבעגעג ןעניב יד
 .דניק םעניילק ןוא
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 ףריגצִפ טמירמ סמר
 .הנתמ א ןעלעבייל

1 

 טָאה גרעב עכיוה ןבעל טראּפשעגוצ ךיז טָאה סָאװ לָאט א ןיא
 לצעק סָאד .םיפ יד ףיוא ןקעלפ עסייוו טימ לצעק ָארג ַא טבעלעג
 -עג ,ןפָאלענמורא זיא סע ןוא ,םקיטסול ַא ,סגנוי ַא ןעוועג זיא
 -אמ ריא סָאװ ,ךעלזיימ ךָאנ ךיז טגָאיעג ןוא ןעגנורּפשעג ןוא טצנאט
 .ןּפאכ וצ יו טנרעלעגסיוא ריא טָאה ץַאק-עמ

 לזיימ א ךָאנ קידנעגנירּפש יוזא זא ןפָארטעג לָאמנייא ךיז טָאה
 -ּפָא ךיז טָאה סע .גראב א ףיוא ןכָארקראפ לצעק סָאד זיא דלעפ ןיא
 .ַָאטינ זיא לזיימ ןייק -- ןטייז עלא ףיוא טקוקעגמורא ךיז ,טלעטשעג
 ,גרַאב ןכיוה א :טלעוו עיינ א סעּפע לצעק סָאד טָאה ןעזרעד רעבָא
 זיא ץאק-עמאמ יד ןוא ,דמערפ יוזא זיא ץלַא ןוא ,ךס א רעמיוב ןוא
 ,ןייג ןוא ןיינ ןעמונעג ןוא ןקָארשרעד לצעק סָאד ךיז טָאה .ָאטשינ
 ."!וַאימ ,וַאימ , :טנייוועג קיד'תונמחר סע טָאה קידנעייג ןוא

 ןופ .עלעביטש טלַא ןיילק ַא ,עלעביטש ַא סע טעזרעד םיצולּפ
 רעניה רַאּפ ַא םורא ךיז ןעיירד ריט ןרַאפ ןוא ,ךיור א טרַאּפש ןעמיוק
 -יה יד ףיוא ,עלעביטש ןפיוא לצעק סָאד טקוק .זָארג ןיא ןקיּפ ןוא
 םעז סע .קירעגנוה זיא סע זַא טליפרעד ןוא ,זָארג ןיא ןקיּפ סָאװ רענ
 ןוא ,ךָאנ ייז םע טייג ,עלעביטש םוצ רעטנעענ ץלַא ןעייג רעניה יד יו
 -ַאּפ םע טייג .רימ ענעּפָא ןַא סע טקרעמַאב קינַאג םייב טרַאה ןיוש
 .ןיירַא ךעלעמ

 ןוא ,ָארג ןצנאנניא ןיוש יורפ עקשטיטלַא ןַא טציז שיט םייב
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 -לֵא יד ;טיורב-סייוו ןוא זעק ןוא רעטוּפ ןוא ךלימ טייטש שיט ןפיוא
 טליוו סע ,ץרַאה סָאד לצעק םעד טמעלקרַאפ .טסע ןוא טציז עקשטיט
 ַא ךיז טוט ,רעקשטיטלַא רעד וצ וצ ךיז סע טרַאש ...ןסע יוזא ךיז
 ."!וַאימ ,ואימ , :ךיז טנייוועצ ןוא סוּפ ריא ןיא בייר

 רעהַא ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,יוא --- יורפ ץטלַא יד םוא ךיז טקוק
 ,דרע רעד ןופ לצעק סָאד ףױא יז טבױה ?לצעק ַא ןעמונעג
 מיירפ ןוא עלעּפעק ןרעביא סע טעלג ,ןיירא סיוש ןיא ךיז וצ סע טגייל
 ,הא ,קירעגנוה טסיב ?עלעצעק ,ןעמוקעג וטסיב ןענַאװ ןופ , :ךיז
 "!עלעצעק ,סע ,םע ,עלעסיש 8 ךלימ ריד ַאנ ?קירעגנוה

 ךלימ יד דניוושעג טקעל ,טקעל ןוא לצעק טרעפטנע ...!ררפ...
 .קע ריא טימ םופ ןיא יורפ רעטלַא רעד טּפַאלק ןוא עלעסיש ןופ

 -ניא ןוא םייח עיינ א ןענופעג לצעק עָארג סָאד טָאה יוזא טָא
 ,לָאט םעד ןסעגרַאפ ןצנַאג

 -יצ ןיא רעטלא רעד וצ ןפיולניירא לצעק סָאד טגעלפ ירפרעדניא
 "!וַאימ ,וַאימ , :ןקעװ יז ןוא ,טעב ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא ענעי ןעוו ,רעמ

 עריא עלַא טימ ןעלכיימשעצ ךיז ,ןגיוא יד ןענעפע עטלַא יד טנעלּפ
 טסליוו ,עט'בנג וד ,ןסע ןיוש טסליוו, :ןגָאז ןוא םינּפ ןפיוא ןשטיינק
 "?ָאי ,ןיוש

 סָאד טגעלפ ,ןעגנאגעג זיא עטלַא יד ואוו -- גָאט ןצנַאנ ַא ןוא
 ,םרָא ןייא ףיוא ןסעזעג זיִא עקשטיטלַא יד זַא ןוא ,ןײגכָאנ ריא לצעק
 .ןוז רעד ףיוא ןעמיראוו ךיז רעדָא רעניה יד טימ ןפיטש לצעק טנעלפ

 זיא .טנוזעג טשינ טליפרעד עקשטיטלַא יד ךיז טָאה לָאמ ןייא
 ייב לצעק סָאד םעלגעג ןוא לוטש ןכייוו ןפיט ריא ןיא ןסעזעג יז
 ןוא רעטצנעפ ןוא טקוק ,טכַארטרַאפ יוזא יז טציז .םיוש ןפיוא ךיז
 ?ןברַאטש לעוו ךיא זַא ,ןָאט וטסעוו סָאװ ,לצעק םירָא, :גָאז ַא טוט
 -עגנייא רעפיט ךָאנ ךיז טָאה לצעק סָאד "?ןסע ןבעג ריד טעוו רעוו
 יד טימ טלטניּפעג ,ריא ףיוא טקוקעג ,סיוש ס'רעטלַא רעד ןיא טערונ

 "!וַאימ ,ואימ , :טרעפטנעעג ןוא ןגיוא -
 ,לכיימש א טימ עקשטיטלַא יד רעביא ריא טמירק "'!וַאימ ,וַאימ,

 ךָאד וטסעוװ ןבראטש לעװ ךיא זַא ,טסייוו וד סָאװ ץלַא זיא סָאד,
 וטסעוו ?טסרעה ,זיוה ןופ קעווא טינ וטסלַאז ,עטסָאבעלַאב יד ןביילב
 "!ץַאק עכייר א רָאנ ,לצעק םירָא ןייק ןייז טינ ןיוש
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 ןיז סע טָאה ןענאטשראפ יז טלָאװ לצעק סָאד יוװ טקנוּפ ןוא
 דלַאב ןַאד ,םיוש ןצנַאג ןרעביא רעטלַא רעד ייב טניילעצ ץלָאטש

 קירוצ ןוא ןיה ןענאּפש ןעמונעג ןוא ליד ןפיוא ןעגנורּפשעגרעטנורא
 ןרעוו ןענעק ןיוש טץעוװ ,לצעק ,יז זא ,ןזייוו וצ יו ,רעטלַא רעד רַאּפ
 .ץאק עסיורג ַא םעמכ ןיוש זיא יז לייוו ,עטסָאבעלַאב יד

 ךָאנ טָאה לצעק ןוא קעווא ןענייז סנגרָאמירפ ךס ַא ךָאנ רעבָא
 ץלַא ךָאנ יז טָאה עטלַא יד ןוא טעב ןופ רעטלא רעד טקעוועג ץלַא
 : :טסירגַאב

 'יירפ ןוא "?ןסע ןיוש טסליוו !ןנרָאמ טוגנ ,לצעק ,ןגרָאמ טונ
 ןוא ,ןעלצעק טימ רעקשטיטלַא רעמאזנייא רעד ןרָאװעג זיא ךעל
 .עטסָאבעלַאב רעטונ ריא טימ ןעלצעק ןעוועג זיא טָאז ןוא םירָאװ

2 

 טנעקעגנ טינ סעּפע לצעק טָאה ןגרָאמירפ ןליק ַא ןיא ,לָאמנייא
 "!וַאימ ,וַאימ , ןגירשענ טינ טָאה סע ליפיוו .רעטלַא רעד ןקעוורעד
 -טוג, רעד רעבָא -- קידעשטיווק וליפא ןוא ,רעכעה ןוא ,רעליטש
 ןקָארשרעד לצעק ךיז טָאה ...ןעמוקעג טינ ץלַא זיא "!לצעק ,ןגרָאמ
 ןעמונעג ךיז ןוא ,טעב ןופ ערדלָאק רעד ףיוא ןעּפַארד ןעמונעג ךיז ןוא
 "רעד לצעק סָאד טָאה ָאד רעבָא .טנעה ס'רעטלַא רעד ןקעל ןוא ןבייר
 מָאה .טרעווילנרַאפ ןוא טלַאק ,טלַאק זיא עטסָאבעלַאב יד זַא טליפ
 סע טָאה ,ןקעוופיוא עטסָאבעלַאב רעד טלָאװעג רעמ ךָאנ ןעלצעק ךיז
 -ץענרעטנורַא רעד ןיא ךעלענענ עפרַאש עריא טימ ןָאמעג לבַארג ַא
 .טרירעג טינ ךיז טָאה טנַאה יד רָאנ ,טנַאה רענעגנַאה

 םיוא טקוקעג ןוא טקוקעג ןוא טעב ןבעל ןציז ןבילבעג לצעק זיא
 ןבילקענ ךיז טָאה עטלַא יד יוװ טנָאמרעד ךיז טָאה ןוא ,רעטלַא רעד
 ןרעוו וצ ןוא זיוה סָאד ןזָאלרַאּפ טינ טנָאזרַאפ ןעלצעק ןוא ,ןברַאטש
 םציא , :ןָאמעג טכַארט ַא ץלָאטש טימ לצעק טָאה .,..עטסָאבעלַאב יד
 "!ץַאק עסיורג ַא ןיוש ךיא ןיב

 עטלַא יד סָאװ ןעלסילש לטניב סָאד טכוזענפיוא לצעק טָאה
 ןיא טּפאכעגניירא סָאד טָאה ,טעב םייב דָאלּפוש ַא ןיא ןטלַאה טגעלפ
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 לד

 סע זיא ןַאד ,זיוה ןיא טיירדעגנמורא ךיז ןעלסילש יד טימ ןוא ליומ
 רענייא יו ,ייז ראפ טיירדעג ךיז ןוא רעניה יד וצ ןסיורדניא סיורא
 -ַאב יד ןיוש ןיב ךיא ;!ןָאט וצ טָאה ריא ןעמעוו טימ טעז, :טדער
 "!ןןטסָאבעל

 -נורטענ ןוא ןסענעג יז טָאה ,ןעוועג זיא בוטש ןיא ןסע וצ סָאװ
 .ןסיורד ןיא רעניה יד ראפ ןוא ןיילא ךיז רַאפ טסיורגעג ךיז ןוא ןעק
 ןוא ,לסיש ןופ ךלימ יד ןעגנַאגענסױא זיא םורַא געט ייווצ ןיא רעבָא
 זיא רעטוּפ יד ןוא זעק רעצנַאג רעד וליפא ןוא לנירק ןופ ךלימרעיוז יד
 קירעיורמ ןרָאװעגנ זיא .טקעלענסיוא ןוא ןסעגעגפיוא ןעוועג ןיוש
 .טרָאפ ךיז טליוו ןסע ןוא .ןצרַאה ןפיוא ןעלצעק

 ןעננאגעג זיא ןוא ליומ ןיא ןעלסילש יד ןעמונעג רעדיוו סע טָאה |
 -ַאב עטלַא ריא יוװ טקנוּפ ,ךעלעקפַאש ןוא ןדָאלפוש יד ןיא ןרעטשינ
 :ןכַאז ךס א םרָאד ןענופעג עקַאט לצעק טָאה .ןַאמ טגעלפ עטסָאבעל
 ,יימ ,רעקוצ ;עזורוקוק עטנקירטעגסיוא ןוא סעלעביצ ,לפָאטרַאק ץיור
 סָאװ רעבָא .קיטש עסיורג א דאלָאקָאש ע'תמא ןוא ;עװַאק וליפא ןוא
 זא ,ןכַאז עלַא יד טימ טוט עמ סָאװ טינ טסייוו לצעק -- סיורא טמוק
 -וצנייא סעּפע ןייא ָאי ןיוש ךיז טינ ריא זַא .ןסע ןענעק ייז לָאז עמ
 עטסָאבעלַאב יד יו טינ רָאג ,טינ םעט ןייק טשרע סע טָאה -- ןסייב
 ...ןכַאמ םָאד טגעלפ

 ןוא ,עטסָאבעלַאב יד ןיילַא ןיוש יז זיא טָא ?ןעמ טוט עשז-סָאוװ
 לצעק טייטש ...קירעגנוה יז זיא ךָאד ןוא ,ןרָאװעג ץאק עסיורג א זיא
 ,וַאימ , :טנייוו ןוא טכַארט ,ןגיוא יד טימ טלטניּפ ,ןכַאז עלַא ןשיווצ
 "!וַאימ

 -עג ךיז ןוא עלעביטש ןופ םיורא לצעק זיא ,קידנטכארט יוזא
 .געוו ןרעביא ןייג טזָאל

 םיצולּפ ןוא .טעקואימעג ןוא ןעגנַאגעג ;טנייוװעג ןוא ןעגנַאגעג
 ,עלעביטש סָאד טינ רעמ ןיוש ךיז טעז סע זא ,ןעזענמורא ךיז סע טָאה
 .ץַאלּפ ןדמערפ א ןיא ,לָאט א ןיא סעּפע רָאג זיא יז זַא ןוא

 ךיז טָאה .לזיימ-דלעפ א ןפיולכרוד ןעזרעד יז טָאה םיצולּפ ןוא
 ןוא ;לזיימ םעד ךָאנ ןגָאי ךיז ןוא ןעגנירּפש ןוא ןפיול ןעמונעג לצעק
 ןוא עטלא טימ ךעלעביטש עכעלטע ןעזרעד סע טָאה קידנפיול יוזא
 רעדניק ןוא ,סע טסייה ,סעטסָאבעלַאב -- ןריט יד ייב ןעיורפ עגנוי
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 זיא .ןעגנַאגעגוצ לעווש ןייא וצ לצעק זיא .ןריט יד רַאפ ךיז ןליּפש
 ךיז טָאה .ךלימ טימ עשַאק ןסעגעג ןוא עלעדיימ א ןסעזעג טרָאד
 ןוא טנַאה סעלעדיימ ןָא ןָאטעג בייר א ךיז ,טקורעגוצ לצעק סָאד
 "!וַאימ ,ואימ , :ןעגנוזעגסיורא קירעיורמ

 -ַאק טימ עלעסיש סָאד לצעק םוצ טקורעגוצ ץעלעדיימ סָאד טָאה
 :טגָאזעג ןוא עש

 ןיוש ליוו ךיא ,סע ,לצעק םירָא ,סע ,אנ ?קירעגנוה טסיב , --
 "!רעמ טינ

 שזַא ךיז יז טָאה ,טרעהרעד ןעמָאנ ןטלַא ריא טָאה לצעק ןעוו
 סָאװ ,טוג יוזא טליפרעד ךיז טָאה יז .דיירפ רַאפ ןָאטענ לסיירט ַא
 -נירט וצ ךלימ יז טָאה ךָאד ןוא ,לצעק םירָא ןא רעדיוו ןיוש יז זיא טָא
 ..ןטעלג וצ יז טנַאה ַא ןוא ,ןעק

 .ןבילברַאפ זיוה םעד ייב ןיוש יז זיא
 -עג ןוז רעד ףיוא ךיז ,טגָאיעג ךעלזיימ ךָאנ ךיז יז טָאה רעדיוו

 .טערונעג ךיז סיוש ןיא עטסָאבעלַאב רעיינ רעד ייב ןוא טמירַאװ
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 "רע טָאה ,םַאד-לדיפ ןסייהעג טָאה סָאװ לגניא א ןעוועג זיא לָאמַא
 טָאה םאדלדיפ .םאדרעטסמַא טָאטש רענייש רעד ןיא טניואוועג
 ןבָאה ךעלגיא עדייב ,םַאדלדיט ןסייהעג רע טָאה ,רבח-לוש ַא טַאהעג
 רענייא טסַאנוצ ןעמוק גָאט עלַא ןגעלפ ןוא ,טַאהעג ביל רעייז ךיז
 .ןעמַאזוצ סעיצקעל יד ןכַאמ וליפא ןוא ןרעדנַא םוצ

 -אב ךיז ןבָאה ןרעטלע ס'מַאדלדיט זא ןפָארטעג לָאמנייא טָאה
 ךעלגניא יד .םאדרעטָאר ןעמָאנ ןטימ טָאטש רעדנַא ןַא ןיא טצעז
 -עג טָאה טּפױהרעד .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טקנעבעג רעייז ןבָאה
 .םַאדלדיפ טקנעב

 ןעמ טניפעג יוזא יו טכַארט ןוא טכַארט ןוא םורא יוזא רע טייג
 ןעז וצ םַאדרעטָאר טָאטש רעטייוו רעד ןיא ןעמוקוצרעבירַא געװ ַא
 ,םַאדלדיט רבח ןרעייט ןייז

 טקוק ןוא רעטמצנעפ םייב קירעיורט יוזא רע טציז לָאמנייא
 יוזא ךיז טמיווש ןקלָאװ רעסיורג א -- רע טעז ,למיה םוצ סיורא
 רע סָאװ ,שופ-םי רעסיורג ַא יו סיוא רע טקוק טָא ןוא ,למיה ןרעביא
 א יו סיוא רָאנ ןיוש רֶע טקוק טָא ןוא ,ךוב ַא ןיא לָאמא ןעזעג טָאה
 -ליב ןייז ןיא ןעזעג סָאװרָאנ עקַאט טָאה רע סָאװ ,סנעמיוק טימ ףיש
 .ךוב-רעד

 םעד טָא ףיוא ןייז טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,אה , :רע טכַארט
 ןוא יוזא רֶע טקוק ."ןעמאזוצ םיא טימ ןעמיווש ןוא ןקלָאװ ןסיורג
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 -ירעדינ ןוא רעקירעדינ ץלַא רעטנורא ךיז טזָאל ןקלָאװ רעד יו טעז
 םָאד ךיז טניוב .זיוה םייב םיוב ןרעביא טעמכ ןיוש זיא רע זיב ,רעק
 :יוזא טנָאז ןוא רעטצנעפ ןכרוד סיורא לנניא

 -נעק טייוו יו ,ןקלָאוװ ?וטסמיווש ןיהואוו ,ןקלָאװ ,ןקלָאװ, --
 "?ןעמיווש ומס

 רעביא ןוא גרעב רעביא םיווש ךיא , :ןקלָאװ רעד טרעפטנע
 ,ןע'מי ןוא ןכייט רעביא ;רעדלעװ רעביא ןוא רעדלעפ רעביא ;ןלָאט
 םַאדלדיט רעייז ךיז טיירפרעד .,"רעפרעד רעביא ןוא םעמש רעביא
 ןוא רעטסיירד רע טרעוװו .טרעפטנעעג םיא טָאה ןקלָאװ רעד סַאװ
 -ָאר טָאטש ַא ןגעוו סעּפע רשפא וטסייוו ,ןקלָאװ ,ןקלָאװ, :טנערפ
 "?םַאדרעט

 -ַאר טָאמש רעד ןגעוװ סייוו ךיא ,ַאי, ןקלָאװ רעד טרעפטנע
 טנָאז ."טלעוו רעד ןופ טעטש עלא רעביא םיווש ךיא .םאדרעט
 ,םאדרעטָאר ןיא רע טניואוו ,םאדלדיט רבח א בָאה ךיא  :םאדלדיפ
 ןענעק לָאז ךיא ןעוו ,יא .םיא ךָאנ קראטש רעייז קנעב ךיא ןוא
 ?ןעמענטימ ןלעוװו ךימ וטסלָאװ ..םאדרעטָאר ןייק ריד טימ ןעמיווש

 ךיז וטסעוו ,םיוב ןפיוא ףיורא ךירק, ,ןקלָאװ רעד טגָאז ,"ָאי --
 ."ןעמיווש ןלעוו רימ ןוא ףיש ןיימ ןיא ןצעזניירא

 -ץנפיורא ךיילנ ךיז טָאה רע ,טכַארטעג גנַאל טינ טָאה םַאדלדיפ
 .ףיש רעד ןיא טצעזעגניירא דלַאב ךיז ןוא םיוב ןפיוא טעּפַארד

 סע לייוו ,ןלאפסיורא טינ טסלָאז ,עלעגניא ,וצ טוג ךיז טלַאה, --
 ןוא .ןעמאדלדיפ טנרָאוװעג ןקלָאװ רעד טָאה "!טניוו רעקראטש ַא זיא

 -ראפ ךיז זיא טניוו רעד .למיה ןרעביא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה יז
 מימ ףיש-ןקלָאװ יד ןבירטעג ןוא יירשעגו-ודוה ,ו-ו-וה ןייז ןיא ןעגנַאג
 ךיז טָאה ףיש יד .ןטסעמסיוא טינ רָאג ןעק ןעמ סָאװ ,טייקלענש אזַא
 ,רעמיוב טימ ענעסקַאװַאב טָא ,גרעב עכיוה עקיציּפש רעביא ןנַארטעג
 ןקידנע טָא ןוא .ןזלעפ עקיציּפש ,עטעקַאנ רעביא ןוא ,עיורג טָא ןוא
 טינ ןענייז עקינייא .ןלָאט ןזייווַאב ןָא ךיז ןביוה סע ןוא ,גרעב יד ךיז
 ָאד ןּפרַאװעצ ךעלעביטש עכעלטע ןבָאה ערעדנַא ,עטניואוואב ןייק
 םָאד ,טניה ןופ ןליב סָאד ךיז טרעה ןלָאט עכלעזא ןיא .טרָאד ןוא

 .ןגיצ ןוא יק ןופ ןעקעמ סָאד ,ץעק ןופ ןעקואימ
 םנָארט טָא ןוא ,רעדלעפ ענייש רעביא ףיש יד ןיוש טמיווש טָא
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 וצ ףיוא טינ טםרעה טניוו רעד ןוא ,רעדלעוו עטכידעג רעביא ךיז יז
 .-ו-וה ,זו-וה ןקיטכעמ ןייז ןפייפ ןוא ןזָאלב

 טינ לָאז רֶע תוחוכ עלא טימ ןקלָאװ ןיא ןָא ךיז טלַאה םַאדלדיפ
 טָא ןוא ,ךעלעטעטש עניילק ןזייווַאב ןיוש ךיז ןעמענ טָא .ןלַאפסיורא
 טימ ,סענעמיוק עכיוה טימ טעטש עסיורג רעביא ףיש יד ןיוש טמיווש
 ןוא ןענַאב טימ ,סמערוט עכיוה טימ טעטש ,סרעטסיולק ןופ ןציּפש
 יד ךיז טגָארט יוזא ןוא .ןשטנעמ ךס ַא ,ךס ַא טימ ןוא ,ןליבָאמָאטיוא
 -יורג א רָאג וצ ןָא טמוק יז זיב --- רעטייוו ןוא רעטייוו ףיש-ןקלָאוװ
 רעד טנַאז ?!םאדרעטָאר ןיא ןיוש רימ ןענייז טָא; .טָאמש רעס
 עניילק ןוא עסיורג ,סנעמיוק עכיוה טאהעג טָאה טָאטש יד .ןקלָאװ
 ;רענטרעג טימ רעזייה ענרעצליה עניילק ,ןרעיומ עסיורג ;םמערומ
 ךָאנ ןוא ,ךייט א טימ ,ןקרַאּפ ענייש ןוא ןעמולב טימ ןענָאקלַאב ןוא
 .ןכאז ענייש ךָאנ ןוא

 םעד רע טגערפ -- קרַאּפ א וצ ןעמוקעגוצ זיא ןקלָאװ רעד ןעוו
 "?םַאדלדיט טניירפ ןייד טניואוו ואוו, :לגניא

 רעד ןיא טניואו רע .טינ סייוו ךיא , :םַאדלדיפ טרעפטנע
 "?קרַאּפ םעד ןיא רעדניק ָאד ןענייז .םַאדרעטָאר טָאטש

 .ןקלָאװ רעד טגָאז ,"רעדניק ךס ַא ָאד טציא ןענייז ןטרָאד ,ַָאי --
 -לדימ ,םַאדלדיט !םַאדלדיט ,םַאדלדיט, :ןעיירש םַאדלדיפ טמענ

 ןעמָאנ ןייז טּפור רעצימע יו קרַאפ ןיא לגניא א טרעהרעד ."!םַאד
 םורַא ךיז רע טקוק .(קרַאּפ ןיא ןעוועג דָארג זיא םַאדלדיט לייוו)
 ,םַאדלדיט :רעדיו רע טרעה .םיא טפור סע רעוו טינ טסייוו ןוא
 למיה םוצ קוק א רע טוט .ךיוה רעד ןופ טמוק לוק סָאד !םאדלדיט
 א רעביא טגנעה ףיש א יו ןקלָאװ רעפיורג אזַא סעּפע -- רע טעז --
 :םיא טפור ןעמ יוו רעדיוו רע טרעהרעד ךיילג עקַאט ןוא ,םיוב ןקיד
 ןיא טרָאד טציז עלעגניא ַא ,קוק א טוט רע "!םַאדלדימ ,םַאדלדיט,
 - םַאדלדימ סיוא טיירש .טנעה יד טימ םיא וצ טכאמ ןוא ןקלָאװ
 "!םַאדלדימ ןיב ךיא ?ךימ סע טפור רע,

 -רעד רעייז ךיז רע טָאה -- טרעהרעד סָאד טָאה םַאדלדיפ יו
 רבה ןייד !םאדלדיּפ ,ךיא ןיב סָאד :ןעיירש ןעמונעג ןוא טיירפ
 "!םַאדלדיפ

 ןוא ,םיוב ןפיוא ףיורא רעמעלק א ןבעגעג ךיילג םַאדלדיט טָאה
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 רךעלנניא יד ןוא ,םיוב ןפיוא ףיש ןופ םיורא לייוורעד זיא םַאדלדיפ
 ,טשוקעג ךיז ןוא ןגייווצ יד ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה

 סָאד ןקלָאװ רעכעלרעדנואוו ַא רַאפ סָאװ ,יוא , :םַאדלדיט טגָאז
 םיא ךיא בָאה ?רימ וצ טכארבעג ךיד סָאד טָאה רע ןוא !זיא
 ריד עמַאמ ןיימ טעוז ,םייהא רימ טימ םוק !רַאפרעד ביל קראטש
 יד םימ ןאב עיינ ןיימ ןבעג ריד לעוװ ךיא ןוא ,ןסע וצ ןכַאז עטונ ןבעג
 ."הנתמ 8 ןסלער

 "?ףיש רעד טימ ןקלָאװ רעד ןוא ,ונ, :םַאדלדיפ טגָאז
 ןקלָאװ רעד, -- קירעיורט טגָאז ןוא ןקלָאװ ןפיוא םַאדלדיט טקוק

 ."ןיירא טינ םעוו רע ,ןיילק זיא בוטש רעזדנוא ןוא ,סיורג וצ זיא
 לעוו ךיא ביוא ,רערעייט ,ןקלָאװ, :ןקלָאװ םוצ םַאדלדיפ טגָאז

 ןָא ןעמיוושקעווא טינ וטסעוו ,םאדלדיט רבח ןיימ וצ ןיינ לסיבא
 ?םַאדרעטסמַא ןיא ןעמאמ ןיימ וצ קירוצ ןעמענ ךימ טסעוו ?רימ

 מינ ריד ךיא ןעק, ,ןקלָאװ רעד טרעפטנע ,"ןרעיודאב םוצ, ---
 רעד לייוו ,ןביילברַאפ גנַאל ץַאלּפ םעד ףיוא ָאד לעוװ ךיא זא ,ןנָאזוצ
 ןופ ןגָארטקעװַא ךָאנ ךימ ןעק רע .רענזירּפַאק ַא רעייז זיא טניוו
 מניוו רעד יו גנַאל יוזא .ןפלעה ןענעק טינ ךיז לעװ ךיא ןוא ןענַאד
 רעבָא .ץַאלּפ ןייא ףיוא ךיא ביילב -- טּפָאלש רע רעדָא ,ּפָא ךיז טור
 ךיא זומ -- ןנעװַאב ךיז טמענ ןוא ףיוא ךיז טּפאכ רע יו לענש יוזא
 ."רעטייוו ןעמיווש

 -לדיט ןוא םַאדלדיפ ,םירבח יד ךיז ןגרָאז ?ןעמ טוט עשז-סָאװ --
 ,םַאד

 ןוא, -- ןקלָאװ רעד טגָאז ,"קרַאּפ ןיא ָאד טָא ךיז טליּפש , ---
 ."ןםיוו ןזָאל ךייא ךיא לעװ ,ןעמיווש וצ םיירג ןייז לעוװ ךיא זַא

 ןוא טנעה יד ראפ ןעמונעג ךיז ןבָאה םַאדלדיט ןוא םַאדלדיפ
 ייז טשרע -- ןסע ןוא יוזא ןציז ייז יו ןוא ,םירק-זייא ןפיוק ןפָאלעג
 ןעמונעג ךיז ןבָאה רעמיוב יד ןוא --- וח וה וה ,וה וה וה א ןרעהרעד
 יד ןיא ןזָאלב ןעמונעג ייז טָאה ביומטש ןוא ,ןעקרָאש ןוא ןעקשוש
 ןכרוד ייז וצ טיירש ןקלָאװ רעד -- ּפַאכ ַא ךיז ןעוט ייז .ןגיױא
 ךירק .ןיוש םיווש ךיא ,לענש ,םַאדלדיפ לענש , -- :רעדליּפעג סטניוו
 -ענפיורא דניוושעג ךיז טָאה םאדלדיפ "!רעלענש סָאװ םיוב ןפיוא
 ,ףיש-ןקלָאװ רעד ןיא טּפאכעגניירא םיוק ךיז ןוא םיוב ןפיוא טּפַאכ
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 ,למיה ןרעביא ןגָארט ןעמונעג ףיש יד ךיז טָאה דלַאב ןוא
 יד ןבָאה ,"!םַאדלדיפ ,טנוזענ ייז -- !םאדלדימ ,טנוזעג ייז, --

 -ץג ךיז טָאה ןקלָאװ רעד ןוא ,ןטייווצ םוצ רענייא ןגירשעג רעדניק
 ןיוש טָאה עמ זיב ,רעטייוו ןוא רעטייוו ,רעכעה ןוא רעכעה ןביוה
 רעביא ןעמואוושעג ייז ןענייז רעדיוו ןוא ,ןרעה טנעקעג טינ לוק ןייק
 -כייט ןוא ןכייט רעביא ,ןלָאט ןוא גרעב רעכיא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ
 .רעפרעד ןוא טעטש רעביא ,ךעל

 ענייז טימ טקוקעגסיורא טָאה למיה רעד ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןוז יד
 -נומ ןרָאװעג זיא סע .טלעוו רעד ףיוא ךעלעגיוא-ןרעמש עקידלקניפ
 יד זיא רעטצניפ ןרָאװעג ןיוש זיא סע זַא ןוא ,רעלעקנוט ןוא רעלעק
 -ניא סָאד טכַארבעג ןוא םַאדרעטסמא ןייק ןעמוקעגנָא ףיש-ןקלָאװ
 .זיוה ןייז ןבעל םיוב םוצ םאדלדיפ עלעג

 וצ עזייר רענייש רעד רַאּפ ,ןקלָאװ רערעייט ,ריד קנאד א, --
 "!טכאנ עטוג ַא !טניירפ ןיימ

 ,טגָאזעג ןקלָאװ רעד טָאה ,"לנניא רעביל ,ריד טכַאנ עטונ א, --
 "!טנוזעג ףָאלש ,

 ןכרוד עקאט רעמיצ ןיא ךיז וצ ןיירא רעדימ א זיא םאדלדיפ
 .ןפַאלשעגנייא ךיילנ זיא ןוא רעטצנעפ

 רעד ןגעוו ןאּפאּפ ןייז טלייצרעד םַאדלדיפ טָאה ןנרָאמ ףיוא
 ןעז וצ םאדרעטָאר ןייק עזייר ןייז ןוא ףיש-ןקלָאװ רעכעלרעדנואוו
 השעמ יד ןרָאװעג ןלעפעג רעייז זיא ן'אּפאּפ םעד .םַאדלדיט רבח ןייז
 :טנַאזעג טָאה רע ןוא

 טסעוו וד זא ,דניק ןיימ ,השעמ ענייש א רעייז זיא סע, --
 ".ןלייצרעד ךיוא רימ וטסלָאז ,השעמ אזַא ךָאנ ןבָאה

 ןוק
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